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Isidro Esnaola

Biarritzeko gailurra eta
GAFA zerga berria
7ko agintarien Biarritzeko gailurrak ez du
erabaki garrantzitsu askorik utzi. Emmanuel Macronek ustekabeko jokaldiekin
egunkarietan lerroburu batzuk irabazi ditu,
baina denbora pasa ahala garbi gelditu da
mugimendu hutsalak zirela. Hala ere, bada
gauzak pixka bat mugitu diren esparru bat: enpresa digitalen gaineko zergapetzea. Eman beharreko urratsetan
adostasun batera iritsi direla ematen du.
Gailurraren aurretik Estatu frantsesak zerga berri bat
onartu zuen: GAFA (Google, Amazon, Facebook eta Apple
multinazionalen akronimoa). Enpresa digitalek, goian aipatutakoak eta beste batzuk, mundu osoan zehar egiten
dituzte negozioak, baina, askotan, negozioa egiten duten
estatuetan egoitza ez dutenez, ez dute apenas zergarik ordaintzen. Egoera horri aurre
egiteko asmoz, GAFA zerga
ezarri du Gobernu frantsesak. Zerga berri horren arabera, mundu osoan 750 milioi
eurotik gorako negozio bolumena duten enpresa digitalek Estatu frantsesean egindako salmenten ehuneko bat
(%3) ordaindu beharko dute
zerga gisa. Horrek haserrea
piztu du, batez ere, Ameriketako Estatu Batuetan, bertakoak baitira enpresa digital
erraldoi gehienak.
Zerga horren haritik, Donald Trumpek ardo frantsesari
zerga-muga ezarriko zion mehatxua bota zuen Biarritzera heldu aurretik. Gailurrean, Macron eta Trump akordio
batera iritsi ziren. Batetik, Estatu frantsesak indarrean
mantenduko du GAFA zerga. Bestetik, OCDEren barruan
sozietateen gaineko zergaren inguruko irizpide berriak
adostea espero da 2020rako. Horiek aplikatzen hastean,
kontuak egingo dituzte, eta, irizpide berriekin gutxiago
ordaindu behar badute enpresa digital horiek, Estatu
frantsesak aldea bueltatuko die. Azkenik, bi estatuok OCDEko batzorde teknikoa dinamizatzeko ardura hartu dute gaia ahalik eta azkarren ixteko.
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Ez da batere erraza izango batzorde horretan ezer adostea. G20aren mandatuz sortu zuen OCDEk batzordea; zorroztasun fiskala eskaera orokorra zen eta krisia gainditzeko ezinbesteko osagai gisa saldu zuten. Zorroztasun
horrek ekarri zituen gastu sozialen murrizketa handiak
eta herritarren haserrea. Testuinguru horretan, enpresa
handiek sozietateen gaineko zerga ez ordaintzea lizuna
zen eta G20ak neurriak hartzea erabaki zuen.
Helburua zen sozietateen gaineko zerga berri baterako
irizpide orokorrak adostea. Jakina, globalizazioaren testuinguruan ezinbestekoa zen estatu guztietan irizpide
berdintsuak erabiltzea; bestela, zerga saihesteko aukerak
mantenduko ziren. Azkenean, adostasun batzuetara iritsi
ziren. Irizpide bateratu horiekin, hala ere, Hirugarren
Munduko estatuek galtzen jarraitzen zuten.

Interes talka estatu garatuen artean
ematen denean, askoz zailagoak dira
adostasunak. Are gehiago, multinazionalek
ordaindu beharreko zergekin pasatzen den
bezala, diru asko dagoenean jokoan
Irizpide berriak indarrean sartzeko prozesuan, monopolio digitalak zituzten multinazionalak pentsatutako eskematik ihes egiten zutela konturatu ziren. Orduan, beste
garapen batzuk hasi ziren lantzen OCDEren batzordean.
Baina esparru horretan askoz zailagoak dira adostasunak: interesen talka, batez ere, estatu garatuen artean
ematen delako; gainera, diru asko dago jokoan. Estatu batzuk irizpideok soilik erraldoi digitalei aplikatzea nahi
dute; beste batzuek, multinazional guztiei. Eztabaida horretan, Estatu frantsesak onartutako GAFA zergak bazterrak astindu ditu. Beste kontu bat da nahikoa izango ote
den eztabaida ixteko. Eta bada are garrantzitsuagoa den
beste zerbait ere: akordioaren zehaztapenak. •

atzerria

AGUR JAKARTA
omeo eta Julietaren bigarren
ekitaldian, hon a ko g a l d e r a
egin zuen Shakespearek: zer
axola du izenak? Arrosa deitzen dugun horrek beste izen
batekin ere usain aparta izango
luke. Euskaldunontzat, aldiz,
izena duenak izana du, eta, izena ez duena, ez da.
Hori horrela, zer axola du hiriburu bat lekuz aldatzeak? Azken finean, baina, batzuetan,
Giuseppe Tomasi di Lampedusak “Il Gattopardo” eleberri zoragarrian maisuki azaldu zuen
bezala, «dena aldatu behar da
ezer aldatu ez dadin». Horregatik, zientzia politikoan, azaleko
erreformak egiteko sakoneko
aldaketak iragartzeari, “gatopardismo” deitzen zaio.

R

Kontuak kontu, hiri eta hiriburuen leku eta izen aldaketak ez dira hain ezohikoak
ere. Arrazoi ezberdinak medio, ugariak dira adibideak,
izan gobernatzen duen autokrataren ondarea betikotzeko, izan gutxiengo nazionalak
sumintzeko –bereziki Indian
gertatzen ari dena musulman
jatorriko izenen aldaketekin–
edo izan herrialdearen aberastasun eta botereguneak
hobeto orekatzeko.
Goiz da Indonesiako presidente Joko Widodok, Jokowi
goitizenaz, bere herrialdeko
hiriburua mugitzeko publiko
egin duen plana gatopardismo ariketa bat den ala ez esateko. Ideia ez baita berria.
Izan ere, Japonia II. Mundu
Gerran garaitua izan eta bi
egunetara botere kolonial
herbeheretarretik Indonesiak
independentzia lortu zuenetik, beti egon da presente
ideia hori. Lehen presidente
izan zen Sukarnok hiriburua

Hiriburua lekuz aldatu eta Borneoko
oihanetara eramango du Indonesiak
b ATZERRIA / Mikel Zubimendi Berastegi
Jakarta hiri erraldoia da eta egungo garapen eroaren
ondorioz makina bat gaitz eta arazo pairatzen ditu.
Gainpopulazioa, kutsadura, itsaspean bukatzeko arriskua,
uholdeak... ditu mehatxu. Nola egin aurre tamainako
arazoei? Antza, Joko Widodo presidentearen arabera,
hiriburua lekuz eta izenez aldatuta, akabo arazoak!

Kalimantango esku aldera
mugitzeko saioa egin zuen,
eta Palangkaraya hiria eraikitzen ere hasi zen xede horri
begira. Iragan kolonialaren
mamuetatik urrun kokatu

nahi zuen hiriburua, herrialdearen erdigune geografikoan. Baina bere plana ezin izan
zuen gauzatu, Javako uhartea r e n e t a Ja k a r t a r e n i n d a r
magnetiko, ekonomiko eta

Gainpopulazioa, trafiko
kaotikoa, urpean
geratzeko arriskua, aire
kutsadura... eguneroko
arazo dituen Jakarta
Indonesiako hiriburuko
argazkia.
Getty Images

politiko handiegia tarteko.
Gaur egun, berriz, Jokowiren
plana gauzatzekotan, datozen
hamar urteetan gauzatuko
da. Bigarren agintaldia irabazteko lehian dela kontuan
hartuta –datorren urteko apirilerako daude deituta bozak–, eta ideia datorren urteko aurrekontuak prestatzeko
gobernu bilera batean bota
zuela jakinda, agian oraingoan bai, oraingoan serio hartu
behar da egitasmoa.
ETORKIZUNA URPEAN
Egiari zor, baina, egitasmoa
beti egon da mahai gainean,
eta, azkenean, inoiz ez da
gauzatu. Jakarta gainpopula-
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Indonesiak hiriburua lekuz aldatu nahi du

Joko Widodo presidenteak 33.000 milioi dolarreko kostua
izango lukeen hiriburu «berde eta inteligentea» sortu nahi du.
Ekologistek, ordea, egitasmoak baso tropikaletan
eta orangutana bezalako espezieengan
eragingo duen presioa
salatu dute.
Babestutako
naturguneak

BRUNEI
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I NDONE SI A
Javako itsasoa

Hiriburu
berriaren balizko
kokalekua

JAVA
Jakartako metropoli eremua
10 milioi biztanleren bizileku da.
Airearen kutsadura maila eta trafiko pilaketak
munduko okerrenetarikoak dira bertan.
Hiria zingira lurretan eraiki izanak, plangintza txarrak eta
akuiferoen ustiaketa neurrigabeak hiriaren %40 itsas mailaren
azpitik izatea ekarri dute. Egoera okerrena bizi duten guneetan lurzorua
25 zentimetro urperatzen ari da urtero.

Beste hiriburu aldaketa batzuk
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eneko, joan-etorriak izugarri
luzatzen dira denboran... Eta
are okerragoa dena: inork gutxi daki nola egin aurre arazoei, ezta presidente izan aurretik Jakartako gobernadore
izan zen Jokowik ere. Arazoak
ezin konponduta, beraz, zer
da errazena? Antza, hiria lekuz aldatzea!
«JAVAZENTRISMOA»

Samarinda
Balikpapan
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tuta dagoela, uholdeek sarri
harrapatzen dutela eta ibilgailuen pilaketen ondorioz
bertako zirkulazioa kaos hutsa dela kontuak izanik, proposamena bera harritzekoa
ere ez da. Gainera, oraingoan
Jokowi presidentea hiriburua
Borneo uharteko kostako Kalimantan distritura eramateko prest dagoela dirudi. Nora
eta indonesiar gehienek mapan kokatzen asmatuko ez luketen toki batera.
Jakartak aurkari asko ditu,
eta arrazoi on askorengandik.
Lehenik eta behin, gainpopulazioak paralisiraino eraman
du (30 milioi lagun bizi dira
bertako metropoli eremuan).
Bigarrenik, Jakartaren azaleraren %40 itsasoaren mailatik behera dago, eta, adituek
diotenez, 2050. urterako hirian herena itsaspean egongo
da, Jakartako iparraldearen
%95 hain zuzen. Eta oso kontuan hartu behar da 2100. urterako itsasoaren maila 40
eta 50 zentimetro igoko dela
aurreikusita dagoela, baita
planetaren tenperaturaren
igoera 1,5 gradutan mantentzea lortuz gero ere.
Gaur egun Jakartari itsas
mailatik gora geratzen zaizkion lur apurrak kristalezko
merkataritza gune erraldoiz
josita daude. Eta hori hiriak
duen arazorik txikiena da, hiritarrei ur edangarria eramateko sarea kaskarra denez oso
inguru horietan, jakartarrek
lurra zulatzen baitute ur putzu berriak topatzeko, horrela
hiria are gehiago urperatuz
eta eragozpenak handituz.
Bestelako arazoak ere badira Jakartak: uholdeak katastrofikoak izaten dira, hiria sumendi gune baten ondoan
dago, tsunamiak ere ezagutu
ditu, airea oso kutsatua dago,
alokairuek goia jo dute dago-

Aldaketa klimatikoa eta superpopulazioa Jakartan sortzen ari diren
hainbat arazo direla medio, Indonesiak bere hiriburua oso biztanle
gutxi dituen eta baso tropikalez beteta dagoen Borneo uhartera
eramateko asmoa azaldu berri du.

Islamabad
(INDONESIA)
1967
(PAKISTAN)
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Iraunkorra ez den eredu batekin hiriburu bat
eraikitzea, presidenteak iragarri bezala,
«gatopardismoa» izan daiteke: dena (izena eta
lekua) aldatu behar dela esan ezer ez aldatzeko
Indonesiako lurraldearen %7 soilik hartzen
duen baina biztanleen %56 eta ekonomiaren
%60 kontzentratzen dituen Java uhartean dago
Jakarta. Onartuko al da boteregune aldaketa?

Jakarta Java uhartean dago.
Indonesiako lurraldearen %7
hartzen du soilik Javak, baina
herrialdeko 271 milioi biztanleetatik %56 bertan bizi dira.
Gainera, herrialdearen ekonomiaren %60 kontzentratzen du. Bat salbu, Indonesiako gainontzeko presidente
guztiak izan dira Javakoak.
Garai kolonialetatik Indonesia Javatik gobernatu da, boterea eta boteretsuak bertan
kontzentratu dira. Posible
izango al da orain boteregunea Javatik Borneora aldatzea? Ikusteko dago.
Presidenteak dioenez, hiria
ekialderantz eramateak, Borneoko Kalimantanera, nazio
batasuna indartzea eta gutxiago garatutako lurraldeen
aukerak handitzea ekarriko
luke. Eta publikoki esan du
Brasilek, Myanmarrek edo
Australiak horrelako hautuak
e g i n b a d it u z t e , e d o o r a i n
Egipto ere antzeko zerbait
egiten ari bada, zergatik ez
ote duten indonesiarrek berdina egingo.
Azkenean zer gertatuko
den jakiterik ez badago ere,
bada galdetzeko moduko zerbait: Jakarta munstro bilakatu duen eta ezberdintasun
sozialak biderkatu dituen
mugarik gabeko garapen eroak, ez al du Kalimantan ere
suntsituko?
Oihan tropikal eta fauna
miresgarriak ditu Borneok,

Indonesiak hegoaldean eta
Malaysia eta Bruneik iparraldean partekatzen duten uharteak. Baina urre, ikatz, petrolio eta gasaren erauzketak eta
azken urteotan beldurgarri
hazi den palma-olioaren produkzio basatiak latz kolpatu
ditu bertako habitatak. Eta,
orain, antolamendu ereduan
aldaketarik egin gabe, garapen ereduaren doktrina aldatu gabe aurreikusi den hiriburu berria eraikitzean,
ondorio are okerragoak espero daitezke.
LEHENGO LEPOTIK BURUA
Erraz esaten da, baina hiriburua Kalimantanera eramateko 32.000 milioi dolar beharko ditu Gobernuak. Hori, eta
Jakartan bizi diren eta hiriburu berria eraikitzeko ardura
izango duten milaka eta milaka langile eta beren familiak
birkokatzea. Izan ere, funtzionario eta politikariak arazoetatik libre izango omen den
hiriburu berrira joan eta gero
negozioak egitera Jakartara
bueltatu daitezke, baina ez
langileak.
Gaurdaino behintzat, Kalimantanen lurrikarak, sumendien erupzioak eta uholde
suntsitzaileak ez dira izan.
Baina oihan tropikal ikaragarria dauka, gero eta andeatuagoa, eta horrek hiriburu berria eraikitzeko planak ere
honda ditzake. Izan ere, garraio sistema, ur hornidura,
saneamendu eta drainatze
sistemekin ia zerotik hiri oso
bat eraikitzea, jasangarria ez
den eredu bat jarraituz, lehengo lepotik burua izatea
da, iraganeko akatsak errepikatzeko bide segurua. Eta gero, noski, hor geratuko da beti
Jakarta zaharra ere, bere berreraikuntzaren esperoan, laguntza erregutuz.

atzerria
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Bat denontzat, denok bat
dituek diotenez,
eta Nazio Batuen
Erakundeko batzorde bateko
zientzialariek berriki adierazi dutenez, 11 urte dauzkagu hondamendi klimatikoa ekiditeko. 11
urte! 131 hilabete!
11 urte barru apokalipsiaren
ateak joko omen ditu gure zibilizazioak, eta aurrekaririk
gabeko erabakiak hartu ezean,
aurrekaririk gabeko neurri eta
ekintzarik gabe, ziurra omen
da apokalipsiaren maldetan
behera amilduko garela. Nola
ekidin hain denbora gutxian
hain handia den zibilizazio
krisia? Ba al dugu aukerarik?
Horren inguruan hausnartzea
izango dute xede letrok.
Aurrenik, gu guztion patuak
lotuta daudela barneratu behar dugu, norbanako atomizatuen kulturak honaino ekarri
baikaitu. Aberastasunarekiko
eta boterearekiko obsesioak
gure habitataren eta gizakiaren beraren suntsiketarako bidea zabaldu baitu. Eta aterabidea aurkituko baldin badugu,
ezinbestean, gizakion patuaren, gizakion jokaera partekatuen inguruko ikuspegi oso
ezberdin baten jabe egin behar
dugulako.
Elkartasuna da funtsezko
funtsaren funtsa. Solidaritatea
da giltza. Gaur egun, baina, antigoaleko hitza bilakatu da “solidaritatea”, eta, ezkerreko
ekintzaile talde batzuetan salbu, hizkuntza politikotik desa-
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Mikel Zubimendi Berastegi

Zibilizazio krisi bete-betean,
amildegiaren ertzean gaudela
diote adituek. Horren aurrean,
solidaritatearen antzinako
ideal noblea berpiztu behar
dugu, karitatea, filantropia
edo enpatiatik harago. Denok
gaudelako elkarri lotuta,
jaiotzatik gizadiarekiko zordun.
gertu samar dago. Ez da hor
kanpoan erraz antzeman eta
asko erabiltzen den ideia.

Itxura eta mamia
Izan ere, itxura bera duten
kontzeptu piloa erabiltzen dira egun, baita asmo onekoak
eta laudagarriak direnak ere.
Itxurak itxura, baina, ez dira
elkartasunaren berdinak. Hartu, adibidez, aliantza eta altruismorako egiten diren
deiak. Aukerakoak izatean, hor
omen dute dohaina, baina,
egiari zor, kutsu moralista darie eta fidagarria ez den joera
har dezakete. Pertsona ona eta
eskuzabala izateko gonbidapenak dira, ez guztiz beharrezkoak diren mas azko ekintza
adostuetarako pizgarriak.

Eta bitartean, beste batzuk,
aberatsagoak diren beste batzuk, “enpatia” eta “hurkoa lagundu” bezalako hitzekin mintzo zaizkigu. Txalogarriak
diren dohain pertsonalak dira,
jakina, baina hankamotz geratzen dira mobilizazio politiko
sendo bat pizterako orduan.
Jende boteretsuak elkartasuna baino nahiago du “karitatea”, baita horren kide instituzionalizatua den “filantropia”
ere. Bertutearekin errimatzen
duten hitzokin, boteretsuek
beren “ontasuna” azal dezakete, pobrezia eta zapalkuntza
sortzen duen sistemaren parte
edo arduradun direla sentitu
gabe. Izan ere, filantropia
emailearen eta jasotzailearen
arteko tartea bere horretan uzteko bidea ere bada.

Ohiki, dinamika atzerakoi
horietan, emaile dirudunek
beren eskuzabaltasunagatik
txalo akritikoak jasotzen dituzte, filantropo aberatsak
existituko ez liratekeen gizarte
justuago baten aldeko eztabaida oztopatuz.

Eduki baino, egin
Elkarri lotuta egoteak ez du
esan nahi elkar bereizterik ez
dugunik, elkartasunak ez du
esan nahi denok igual-igualak
garenik. Izan ere, solidaritateak identitatearekin badu lotura bat, baina ezberdina da.
Elkartasunak bi forma har
ditzakeela esan izan da. Bata,
mundutarra, xumea, eta, bestea, sublimea. Aurrenekoak
berdinetik berdinera lotzen
du, berdintasuna baieztatzen
du. Eta, kasu eta testuinguru
zehatzen arabera, ahaldundu
edo banatu egin dezake. Bigarrenak, aldiz, kanpora begiratzen du, zabalagoa den horizonte batera. Ez du bakarrik
ezberdina den bestea aitortzen, baizik eta besteekin bat
egiten du, ezberdintasunak
ezabatzeke baina ezberdintasunetik gain besteengana iritsiz. Forma horretako elkartasunak identitatearen mugak
urratzen ditu, berdinak ez garen arren, gu eta besteak konektatzen gaitu.
Elkartasuna, solidaritatea,
metodo bat izan daiteke ezberdinen arteko harreman politiko eta sozialak sortu eta sen-
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dotzeko. Elkartasuna ez da
estimu edo adiskidetasun
sentimendu bat, batasun edo
konexio zentzu difuso bat,
ezta talde egonkor batean lehendik dagoen lotura ere. Ez.
Identitatea ez bezala, elkartasuna ez da norberak duen
zerbait, egiten den, egiten
dugun zerbait da, helburu
partekatu baten aldeko ekintza sorta. Sentitzen den zerbait den heinean, ezin da
besterik gabe eman, sortu
eta landu egin behar da. Egin
egin behar da, ez aurkitu.
Elkartasunak herria egiten
du, komunitatea, bertan sustraituta dago, eta, beraz, aldi
berean bidea eta helburua
da. Elkartasuna praktika bat
da, jendeari, guri, putzu honetan denok batera gaudela
barneratzen laguntzen diguna. Elkartasuna, karitatea eta
filantropia ez bezala, ez da
aldebakarrekoa. Gure bizitzak elkarri lotuta daudela
jakitetik sortzen den elkarrekikotasun forma baita.

Jaiotzatik zordun
Ikuspuntu horrek inplikazio
sakonak ditu, ez bakarrik aldaketarako elkartasuna indartu behar duten mugimendu sozialentzat, baita
gizarte bat nola ulertzen eta
antolatzen dugun galderari
erantzuteko garaian ere. Eta
oso bereziki denbora ero eta
dislokatuotan: hainbeste krisi eta hain mehatxagarriak

Elkarri eskuak eman eta
elkartasunaren sokatik
tira, kolektiboa izango den
autoliberazioraino.
Getty Images

ditugun honetan, elkartasuna eguneroko ekinaren eta
ekintza antolatuen molde
ezinbestekoa da.
Pertsona mundu honetara
etortzen den unetik, bere
jaiotzatik, gizadiarekiko zordun da. Sortze beretik gaude
iraganeko eta etorkizuneko
harreman sareetan loturik.
Solidaritateak badu zor sozial bat ordaintzearen ideia
bere baitan, elkarrekiko interdependentziak, herritar
guztien artean ia kontratuzkoak diren betebeharrak dakartza, irakaskuntza publikoaren, gizarte segurantzaren,
ongizatearen, lanaren forma
hartzen dutenak.
Zoritxarrez, egun zerbitzu
sozialak elkartasun erradikal
baten eredutik baino karita-

tetik kudeatzen dira, benefizentzia liberal baten bitartez.
Elkartasunaren ulermen eta
praktika kolektibo koherente
baten faltan, aberatsek beti
galdetuko dute ea zergatik
“eman” behar dieten besteei
merezi ez dutena; hala, beren
parte justua ordaintzeari uko
egingo diote. Eta hari beretik
tiraka, gobernua zergen bitartez jabego pribatuak lapurtzen dituen munstro bat
dela pentsatuko dute, ama
itogarri bat, zer egin behar
dugun etengabe esaten digun umezaina.
Baina ez daukagu denbora
asko. Elkartasuna, solidaritatea, lotura eta koalizioak
eraikitzea, ezinbestekoa
izango da ekologikoki iraunkorragoa eta ekonomikoki

justuagoa izango den mundu baten aldeko borrokan.

Nekea eta saria
Elkartasunak, baina, ez du
borroka bakarrik sorrarazi
behar, zeren alde borrokatzen ari garen gaineko ulermena ere sortu behar du. Elkartasuna oinarri izango
duen mundu baten alde, solidaritatea oinarri izango duen
estatu baten alde borrokatzen gara, ez bakarrik onuradunei baliabideak banatuko
dizkiena, baita baliabideok
nola ekoitzi, banatu eta kudeatu era demokratikoagoan
erabakiko duena. Elkartasun
mundu batek biak eskatzen
dituelako, neke konpartitua
eta sari konpartitua.

Eta elkarri eskuak emanda,
elkartasunaren sokatik tiraka
eta bultzaka, alimaleko desafioari egin beharko diogu aurre: hondamendi klimatikoa
gelditzeko ez dugu behar goitik, agintari iluminatu batzuengatik etorritako karitaterik, beste zerbait beharko
dugu, kolektiboa izango den
autoliberazio baten aldeko
kanpaina sendo bat.
Antzinako “zordunak” bezala, mundura “gizateriarekiko zordun” jaio garenetik, batak bestea, batzuk besteok
erreskatatu behar ditugu. Ez
da beste aukerarik. Solidaritatea ala solidaritatea. Edo
beste hitz batzuekin esanda:
elkartasuna beti, eta beteki,
edo gure denbora bukatu
egingo da.

atzerria

KAXMIRREKO GAZA
ndiako Gobernuak
Kaxmir lurralde okupatuan ezarri duen
salbuespen egoera
izugarriak bertakoen
manifestazioak erabat ekidin ditu. Aldiz, badago
Srinagar hiriburuan auzo txiki
bat protesten azken gotorleku
bilakatu dena, Asterix eta Obelixen galiar herrixka balitz bezala Erromatar Inperioaren
aurkako borrokan. Erakutsitako kemenarengandik, “Kaxmirreko Gazako Lerroa” bezala
bataiatu dute Soura auzoa. Herrialde okupatuko Srinagar
udako hiribururen kanpoaldean dago auzoa, eta, bertan,
eguneroko kontua dira manifestazioak abuztuaren 5etik,
hau da, New Delhik Kaxmirren “autonomia” bertan behera utzi zuenetik.
Indiako agintarien arabera,
gehiengo musulmana duen
herrialdeko estatu bakarrak,
Kaxmirrek, «egoera berezia»
bizi zuen gainerako estatuekin
alderatuta. Ikurrin eta konstituzio propioa izateaz gain,
bestelako “eskubide” batzuk
ere bazituen, adibidez, Indiatik heldutako kolonoek etxebizitza edo lurrak erosteko zailtasunak zituzten. Hori guztia
okupazio militar bortitza ezkutatzeko ahaleginaren ondorio besterik ez zen, baina, behinik behin, herritarrei eskubide
batzuk bermatzen zizkien.
Orain, «bateratze konstituzionala» onartu ostean, Indiako Armada eta Poliziak aurretik ere izugarria zen euren
presentzia areagotu dute Kaxmirren. Pentsa, aurretik ere
munduko altuena zen. Horrez
gain, Indiak salbuespena egoera ezarri du, eta Internet eta
telefono bidezko komunikazioak Internet moztu ditu. Horrela, Kaxmirren gertatzen ari

I

Srinagar hiriburuko auzo bat aitzindari da
errepresioaren aurkako protestetan
b ATZERRIA / Sarwar KASHANI
Indiak Kaxmirren estatus berezia bertan behera utzi
zuenetik hilabetea bete den honetan, izugarria da
herrialde musulmanaren aurkako errepresioa. Hori bai,
Srinagar Kaxmirreko udako hiriburuko Soura auzo txikian
eguneroko kontua dira protestak, New Delhiren
haserrerako. «Kaxmirreko Gazako Lerroa» ezizena ere
jarri diote auzoari.

denaren gaineko informazioa
mundura ez zabaltzea lortu
nahi du Indiak, eta, horrek,
manifestazio jendetsuen berri
ez izatea ekarri du adibidez.
Hala ere, protestak izan, izan
dira, batez ere Srinagar inguruko auzo eta herrixketan.
Souraren kasuan, orain artean inork gutxik zuen auzoaren
berri. Bertako santutegi musulmanagatik, osasun zentroagatik eta guztiz kutsatutako laku zikinagatik soilik zen
albiste. Egun, ordea, denen
ahotan dago egunero poliziaren aurka antolatzen dituzten
manifestazioengatik. Harriekin egiten diete aurre tiroei.
BORROKARAKO ORDUA
Iluntzearekin batera iristen da
egunero borrokarako ordua
Souran. Eskura duten edozer
baliatuta, barrikadak altxatu
eta auzoko zortzi sarrerak ixten dituzte herritarrek, Soura
bertako iturri anonimo batek
Efe agentziari azaldu moduan.
Sourako protesten bideoak
ikusienak bilakatu dira Kaxmirren, nahiz eta Indiako Gobernuak herrialde okupatua
Internetik gabe duen. Eragozpenak eragozpen, irudiok eskualdearen aurkako erasoaren
kontrako erresistentzia ikur
bilakatu dira Kaxmir osoan.
«Inork ez digu agindu kalera
irteteko, ezta politikari bakar
batek ere. Nola aginduko digu
norbaitek zer egin komunikazio guzti-guztiak moztuta baditugu?», nabarmendu dio
Eferi Ashgar Hussainek. Sourako auzotarra da Hussain, baina
ihes egin behar izan du bertatik segurtasun indarrak atzetik dituelako. Bere hitzetan,
protesta guztiak espontaneoak dira. «Inork ez digu ezer
agindu behar. Are, inork ez digu esan behar noiz eta non
egin behar dugun protesta gu-
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re nortasunaren, demografiaren eta kulturaren aurkako tamaina honetako erasoak jasan
ostean», gaineratu du gazteak.
Indiako agintariek ukatu
egin zuten lehen unean Souran manifestazioak zeudenik
eta protestaldietako bideoak
antzinakoak zirela ziurtatzen
saiatu ziren. Aldiz, manifestariak pankartetan protesten data jartzen hastean, agintarien
gezurrak agerian geratu ziren.
Manifestariek “Kaxmir aske
batekin amesten dugu” eta
“Nazio Batuak, esna zaitezte!”
leloak ere zabaldu dituzte.
Kaxmirreko okupatzaileen
agintariak, Satya Pal Malik Indiak izendatutako gobernadoreak, azken asteotan poliziaren errepresioaren ondorioz
hildakorik ez dela egon ziurtatu du. «Herritarren bizia sakratua da guretzat eta ez dugu
nahi bizi bakar bat ere galtzea.
Indarkeria erabili duten gutxi
batzuk soilik zauritu dira protestaldietan, eta guztiek ere
zauriak gerritik behera dituzte», ziurtatu du asteon. Agintariek, hori bai, Poliziak perdigoiak eta ke-bonbak erabili
dituela onartu dute.
«AHOLKUAK EMAN ETA ASKE»
Tokiko iturrien arabera, milaka dira jada atxilotuak, politikariak eta agintari independentistak tartean, ikasleak eta
jende arrunta ahaztu gabe.
New Delhiko agintarien hitzetan, «bakea ziurtatzeko beharrezkoak» dira atxiloketok.
«Gazteak atxilotu, aholkuak
eman eta aske uzten ditugu.
Ez dugu atxilotuen kopururik
ematerik, baina ez dira asko»,
esan du Dilbagh Singh Kaxmirreko poliziaburuak, egunotan
emandako prentsaurrekoan.
Atxilotu askoren senideek, aitzitik, non dauden ere ez dakitela ziurtatu dute. «Presonde-

Aurreko orrialdean,
Indiako soldadua
Srinagarreko kaleetan.
Gaineko irudian,
liskarrak hiriburuko
auzo batean.
AFP

gira joan ginen informazio bila eta presoak Kaxmirretik
kanpoko kartzeletara bidali dituztela esan ziguten», esan du
abuztuaren 4an atxilotu zuten
enpresari baten emazteak.
JADA HILABETE BAT
Hilabete bat bete zen asteazkenean abuztuak 4an Indiak
Kaxmirri buruzko berrien
kontrola ezarri zuenetik. Hurrengo egunean bertan, abuztuaren 5ean, bertan behera
utzi zuen bertako estatus berezia. Indiako Gobernuak ukatu

arren, iturri ofizialek gutxienez bi hildakoren berri eman
dute jada ordutik izandako
ehunka protestetan. Iragan asteazkenean bertan, ospitalera
zaurituta eramandako gazte
bat hil zen, Srinagarreko poliziaburu batek onartu duenez.
Hori bai, poliziaburuak ez du
bere izenik ematerik nahi izan.
Bien bitartean, okupatzaileak salbuespen egoerak aurreikusitako neurri denak indarrean jartzen ari dira pixkanaka
Kaxmirren zehar. Hala, herrialdeko 111 polizia kuartele-

Indiako agintariek protesten irudiak antzinako
bideoak zirela ziurtatu zuten. Ordutik hona,
manifestariek pankartetan data jartzen dute
egunero, aldarrikapenei gaurkotasuna emanez
Milaka eta milaka dira azken hilabetean
atxilotuak eta okupatzaileek sei kartzela berri
zabaldu behar izan dituzte. Ehunka preso
Kaxmir kanpoko espetxeetara bidali dituzte

tatik 92ra gerturatzeko debekua ezarri da, Internet eta telefono mugikor bidezko komunikazioak etenda daude...
Atxilotutakoen kopuru zehatzik ez dago, baina politikarien artean soilik giltzapetuak
400 inguru direla uste da, tartean Omar Abdullah eta Mebooba Mufti gobernuburu
ohiak. Indiak sei kartzela zabaldu edo inprobisatu behar
izan ditu eta Zentaur Lakeview
Hotelean politikariak ditu
atxilotuta.
Bere izena ezkutuan mantentzea nahiago izan duen poliziaburu batek onartu duenez,
kartzelak «jendez gainezka»
daude eta «gutxienez 140 lagun» Uttar Pradesh Indiako
iparraldeko Estatuko presondegietara eraman dituzte. Egoera larriaren erakusle, ehunka
ama eta aita pilatzen dira egunero Sr inagar reko polizia
etxeen atarietan semeen berri
eman diezaieten erregutuz.

hutsa

Oier Gorosabel - @Txikillana
Fisioterapeuta

3 BEGIRADA:

osasuna / hiriaren lo(r)aldia / harremanak

Fibrolisi diakutaneoa
uela hamar bat urte hedatu zen Euskal Herrian: eskuarki kako metaliko batzuk erabiliz
eginiko teknika da,
muskulu eta aponeurosien arteko narritadura eta atxikimenduak ezabatzeko erabiltzen duguna. Halere, teknikak urte batzuk
baditu: 1940ko hamarkada amaieran
garatu zuen Kurt Ekman fisioterapeutak, bere nagusi James Cyriaxen metodoaren aldaera bezala. Izan ere, oinarri
bera duten prozedurez ari gara: zuntzen eta ehunen artean izan behar diren irristatze-planoak libratzea, alegia.
Plano horien arteko atxikimendu anomaloak gertatzea nahikoa arrunta da:
izan kirol jardunak, izan lesioen sendatze prozesuek, odol zirkulazioa geldotu
dezakete. Horrek ekar dezakeen metabolito pilaketaren ondorioz, egiturok
elkarren artean itsasteko joera dute;
horretara, planoen arteko irristaketa
oztopatu daiteke. Prozesu hori muskulu-eskeletu sistemaren min eta desoreka askorekin lotuta dago, eta arazoa
tratatuz aurrerakada handia egin daiteke. Fibrolisiaren eragina hiru arlotan
nabari da: mekanikoa (orain arte azal-

D

du duguna), zirkulatorioa (histaminaren askapenaren ondorioz) eta erreflexua (ehun konektiboan izaten diren
puntuen inhibizioa).
Fisioterapian, muskulu eta aponeurosien arteko mugikortasuna hobetzeko hainbat modu daude: luzaketak,
masaje mota desberdinak, teknika
miofaszialak, fibrolisi diakutaneoa...
denak dira balekoak eta, ohi bezala, batzuek edo besteak aukeratuko ditugu
egoeraren eta arazoaren kokapenaren
arabera. Ezin dut esan teknika onena
zein den: bai ostera, bata askoz ere hobea balitz, denok hura erabiliko genukeela, besteak baztertuz.
Fibrolisi diakutaneoari dagokionez,
esan beharra dago Ekmanek sortutako kontzeptua nahiko sinplea zela: muskulu eta aponeurosiak kakotuz, luzatuz eta marruskatuz
osasunaren hobekuntza nabarmena
lortzen zuen. Ekmanen ondorengoek,
berriz, kontzeptua zabaldu egin dute,
terapeutikaz gain diagnostikorako ere
erabiliz, efektu fisiologikoei buruzko
teoria garatuz... eta copyrighta ezarriz.
Horrek, praktikan, ekarri du “fibrolisi
diakutaneo” izena formakuntza ofizia-

la jaso dutenek baino ezin dutela erabili. Baina, esan bezala, teknikaren oinarria sinple xamarra denez, anatomia
eta fisiopatologia jakitea nahikoa da
berau modu egokian baliatzeko; hori
dela eta, kako "ofizialez" gain, erabilera
bertsua duten beste hainbat modelo
ere agertu dira jada (zerbait apailatzea
ere ez da zaila: fibrolisirako postreko
labaina bat erabiltzen duenik ezagutzen dut, edo kakotzea esku hutsez egiten duenik). Izan ere, osasun prozedura bat patentatzearen etikotasuna eta
zentzua oso eztabaidagarria da...
Hori alde batera utzita, baina, garrantzitsuena zera da: muskulu eta
aponeurosiak kakotzeak masaje klasikoaren aldean abantaila asko dituela
eta, panazea ez bada ere, esku terapien
osagarri bikaina dela. Beste teknika askoren modura, oraindik ausazko entsegu kliniko gutxi daude bere ebidentzia
maila handitzeko, baina hori konpontzeko bidean da; bitartean, fisioterapeutok eguneroko lanean frogatzen ari
gara muskulu-eskeletu sistema tratatzerakoan fibrolisi diakutaneoak duen
eragin sakona. •

Muskulu eta aponeurosiak kakotzeak masaje klasikoaren aldean abantaila asko ditu eta esku terapien osagarri bikaina da.

http://www.abante.eus
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{ asteari zeharka begira }

Iñaki Altuna

Hauteskunde ziklo
iraunkorrean murgilduta

G

auza jakinak ere albiste bilaka daitezke. Jakina baitzen PSOErentzat EAJ aliatu estrategikoa dela eta izan dela luzez, ia beti. Jakina izan arren, ordea, lehen orrialdeko
titular bilakatu da aste honetan halaxe nabarmendu duelako Jose Luis Abalos PSOEko Antolakuntza idazkariak. Koiunturaz gaindi EAJ bidaide dutela azpimarratu nahi izan zuen Abalosek, jelkideen
ordezkaritzak Pedro Sanchezekin eta presidentearen
ondokoekin bilera egin ostean; Espainiako Gobernua
osatze aldera edo, besterik ezean, hauteskunde kanpainara iritsi aurreko PSOEren antzezlana eszenaz eszena
jarraitzeko egindako bileraren ondotik.
Izan ere, abiatu berri dugun urte politikoaren hasieran horixe da aipagai nagusia uneotan, baita Euskal Herrian ere: Espainian Gobernua osatuko ote den edo osatu gabe geratuko ote den;
edo beste modu batera
esanda, hauteskunde orokorrak errepikatuko ote diren
edo bozketa eguna ekidin
ahalko/nahiko duten.
Aste hasieran hipotesi nagusia azaroan hautetsontziekin hitzordua izango dugula genuen, PSOEren eta
Unidas Podemosen harremana berriro bideratzeko
aukera gutxi baitzegoen, ostegunean hasitako bileren
zain. Artikulu hau bilerok eman dutena jakin gabe idatzita dago, betiere Sanchez inbestitzeko itxaropen gutxi
bazegoen ere.
Akordiorik ezean, bazirudien bi lehentasun baino ez
dituztela izango alderdiok, elkarloturik dauden bi lehentasun: gertatutakoaren kontakizunean norberaren bertsioa gailentzea, alde batetik, eta hauteskunde erronkarako ahalik eta hobekien kokatzea, bestetik. Eta, antza,
Sanchez egoera hobean kokatuta etorri da oporretatik.
Horregatik, hain zuzen, indartu da aurreko asteetan hauteskundeak egiteko aukera. Nonbait, Pablo Iglesiasek
PSOE koalizio gobernua osatzeko proposamena egitera
behartu zuenean lortu zuen egoerarik onena, baina hura
baztertu ondoren gainbehera egin du egunetik egunera.

PSOE Unidas Podemos baino indartsuago dago, bai
inbestidura jakin bat lortzeko –ez baitirudi uztaileko
gobernu koalizioaren tamainako proposamenik egongo denik– bai hauteskundeetara jotzeko, Sanchezek
Iglesiasi kosk egingo liokeelako bozetan. Kalkulu horiek guztiak, baina, bi alderdi horien arteko lehiaren
arabera eginak daude, kontuan hartu gabe azken hauteskundeetan ultraeskuinari aurre egiteko mobilizatu
zela hautesle asko, eta ondoren hauteskunde errepikapenarekin horrela aritu izanak xenofobia, matxismoa eta arrazismoa indartzeko arrisku horren larritasuna baretu egin duela. Fribolo samarra izan da dena.
BERTATIK BERTARA EKITEKO DENBORA GALTZEN
Hauteskundeen berriro egiteko aukerak, gainera,
hauteskunde zikloen arteko tarteak laburtu egin di-

hutsa
hutsa

herria

Ultraeskuinari aurre egiteko mobilizatu zen
hautesle asko. Bozketa errepikapenarekin
horrela aritu izanak arriskuaren larritasuna
baretu egin du. Fribolo samarra da dena

hutsa

tu. Ziklo bakoitzaren ostean denboratxo bat egon ohi
zen garai batean bestelako prozesu politiko batzuk
bideratu ahal izateko, baina badirudi etenik ez duen
hauteskunde aldi iraunkor batean murgiltzen ari garela berriz ere. Hurrengo urtean dira EAEko hauteskunde autonomikoak eta Ipar Euskal Herriko herri
hauteskundeak, urrutira joan gabe. Eta errealitate
horrek muga dezake Euskal Herrian egin behar diren
zenbait eztabaidari (estatus politikoa, gatazkaren ondorioen aterabidea, iragartzen ari den krisi berria…)
behar adina aukerekin eta denborarekin heltzea.
Azken finean, Euskal Herrian bertatik bertara pentsatzeko eta ekiteko hilabete eder asko joaten ari dira
behar bezala aprobetxatu gabe, Espainiako Gobernuaren osaketa dela eta ez dela. •

herria

BALU
antuak, sorkuntza artistikoa, ideiak eta
artea uztartzen dituen
ekintzailea da
Balu. Euskalduna. Munduan.
New Yorken Broadway eta 26.
karrikaren kantoian Mikel Laboa eta Fermin Muguruzaren
aurpegiak paratu zituen, Donostian Oteizaren irudia ikus
daiteke paseo berrian, Berri
Txarrak taldearen “Beude”
kantua aitzakia hartuta Euskal Herriko hainbat areto,
gaztetxe eta kafe antzokitan
Lekunberriko taldearen argazkiak kolatu zituen. Orain
Bartzelonako MACBA museoaren aitzinean obra berri bat
estreinatu du, ondoan ditu

K

Artista handiak omentzen dituen euskal
artista mundialaren azken obra, MACBAn
b KULTURA / Patxi Gaztelumendi
Bartzelonako MACBA museoaren parean ikusgai du bere
azken obra Baluk. Aurretik, Euskal Herriko hamaika
bazterretan ibili zen artearen ekintzaile mundiala, Berri
Txarrak taldearen argazkiak aldean, edo Broadway eta
26. karrikaren kantoian, negu gorrian, Mikel Laboaren eta
Fermin Muguruzaren aurpegiak jarri zituen.
Chillida eta Oteizaren artelanak. Euskal artista da Balu.
Kalean eta sarean ikus daitezke bere lanak.
Velazquez eta Malevitx pintoreak omendu gura izan ditu
bere azken artelanean. “Espazioa espazioan” deitu dio ar-

«Espazioa espazioan»
obra, Bartzelonako
MACBA museoaren
aurrean. @balu_art

telanari. Eta MACBA museoaren kanpoaldean jarri du, Bartzelonan. Ondoan ditu Chillida eta Oteizaren artelanak.
Erdian Baluren “Espacio sobre
espacio. Homenaje a Velazquez y Malevich”. Baluk aitortzen duenez, «bai Jorge Otei-

zak eta baita nik ere Malevitxen iturritik edan dugu, bakoitzak bere bidea landuz,
baina espazioa amankomunean daukagu. Azkenean biok
gauza berdina bilatzen dugu:
espazioa eta espazializazioa».
A r t i s t a k a z a lt z e n du e n e z ,
ikuslea artelanarekin erlazionatzen denean, esperimentatzen duenean, zentzu poetikoa pizten da. Eta horixe bera
lortu du Bartzelonako Arte
Garaikideko museoaren aitzinean, kalean den jendeak
obrarekin elkarreragin du.
Skaterrek Baluk paratutako
artelana baliatu dute gainetik
jauziak egiteko. Bisitari bat
obraren gainean jesarri eta
pentsakor geratu da. Ibiltariek begiratu eta hausnartu
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egiten dute. Eta Baluk argazkiak egiten dizkie, sarean hedatzen dituenak. Interakzio
poetikoaren berri eman du.
«Oteiza euskal cromlechean
oinarritzen da, bere desokupazioan espazio sakratuak
sortu zituen gure arbasoek
egiten zuten moduan; kondaira eta mitoak berreskuratu eta
estetika garaikidea sortu
zuen», argi mintzo da Balu
maisu eta eredu duen Orioko
artistaren gainean. Gaur, artelanak partekatzen dituzte Bartzelonako espazio publikoan.
«Oteizak planteatzen duen
pentsamenduaren jarraitzaile
amorratua naiz, eta iruditzen
zait ‘Quousqe tandem!’ liburua euskal biblia moduko bat
dela», aitortu du hunkituta.
Berak ere Oteiza omentzeko
murala egin zuen Donostian,
eta egun Udalak babestuta
ikus daiteke Paseo Berrian.
VELAZQUEZEN AIREA
Behin, Madrileko Prado Museoa bisitatu ostean kazetariek Dali pintoreari galdetu
zioten museoak su hartuz gero zer salbatuko lukeen. Eta
Dalik azkar eta irmo, airea babestuko lukeela aitortu zuen,
Velazquezen “Las meninas”
koadroko airea hain zuzen
ere. Velazquezek XVII. mendean margotu zuen koadro
horretako airea edo haizea
ekarri nahi izan du Baluk bere
lanera. «Baina, zer ari da Velazquez margotzen?», galdetzen du artista euskaldunak.
«Esan dezakegu artelanak
eragiten duena ikuslea koadro barruan sartzea dela, espazioan, non Velazquezen koadroaren galdera alde batera
utzi eta benetako protagonista hutsak gu garen, ikusleak.
Koadroa esperimentatzen dugu eta, antza denez, bertan
azaltzen diren pertsonaiak

gurekin harreman estu batean daude», arrazoitu du berak, artearen ikuspegia eta zaletasuna ezkutatu ezinik.
Harro eta pozik dago Balu
b e r e a z ke n a r t e l a na r e k i n .
«MACBAn egindako lan hau,
nire pentsamendu guztiaren

Mikel Laboaren eta
Fermin Muguruzaren
irudiak, New Yorken.
@balu_art

s i n t e s i a » d a , a i t o r t u du ,
« mu n du t x i k i z o s at u t a ko
mundu batean bizi gara, eta
gure izaera mundu hauetan
guztietan islatu eta mugitzen
da». Gure izanak ez du formarik berarentzat, ezin da erraz
erreproduzitu. Eta berak ere

BROADWAY ETA 26. KARRIKAREN KANTOIAN
Duela bi urte New Yorken zen Balu.
“Gaberako aterbea” kanta zuen buruan.
Bertold Brecht idazle alemaniarrak idatzi
eta Mikel Laboak euskaldunen artean
ezagun egindako kantua da. 90eko
hamarkadaren hasieran Negu Gorriak
taldea sortu zenean, kantaren bertsio bat
egin zuen eta letratik bertatik hartu zuen
gerora hain ezagun bilakatuko zen
taldearen izena. Belaunaldi oso bat
markatu zuen taldea izan zen Negu
Gorriak, belaunaldi baten jarrera markatu
zuena. Laboaren eta gazteen arteko zubi
ere bilakatu zen nolabait. Horren erakusle,
garaiko taldeek kantariaren omenezko
“Txerokee” lana ere plazaratu zuten. Bada,
Baluk “Gaberako aterbea” esku hartze

artistikoa egin zuen New Yorken. Non eta
Brodway eta 26. karrikaren kantoia batzen
diren tokian bertan. Mikel Laboaren eta
Fermin Muguruzaren aurpegiak prestatu
zituen. Makurtu eta irudiok jartzeari ekin
zion. Han bertan. Mikel Laboa eta Fermin
Muguruza, Broadway eta 26. karrikaren
kantoian, negu gorrian. Berriki, esku
hartze artistiko hori dela medio “Gu
Laboa” dokumentalean agertu da Balu.
Mikel Laboaren irudia zelan lantzen zuen
ere grabatu zuten “Gu Laboa”
dokumentalerako. Pozik dago
emaitzarekin Balu, batez ere euskal
kulturako erreferente ezberdinekin
eragitea posible izan duelako. Artea.
Musika. Kultura.

kristalezko kubo garden bat
osatu du horretarako, oinarri
zuri baten gainean ezarri duena kalearen erdian. MACBA
museoaren aurrean. Jende artean. Jendarteak ikusi ez ezik,
artelanarekin elkarreragin
dezan. Eta lortu duelako dago
kontent artista euskalduna.
«Kuboaren izakia hor dago,
eta bere barnean bere izana»,
aldarrikatu du; «badakigu
egia ez dela existitzen, gauza
guztiak aldaketa etengabe batean daudela eta ondorioz
ezagutza ezinezkoa dela. Heraklitok esaten zuen moduan,
inoiz ez gara erreka berdinean bi aldiz bustiko, bai gu aldatu garelako bai errekako
urak beste batzuk direlako».
MALEVITX ETA OTEIZA GOGOAN
Abuztuaren 5ean Baluk sare
sozialetan eman zuen bere artelanaren berri. Eta mezuak
gogorarazten zuenez, aurten
101 urte betetzen dira Kazimir Malevitx artistak “Zuria

herria

«BEUDE» KANTUA
OINARRI, ESKU HARTZE
ARTISTIKOAK EUSKAL
HERRI OSOAN
Berri Txarrak taldeak kantu berean sartu zituen
Larrabetzuko Hori Bai gaztetxea, Hondarribiko
Psilocybe aretoa edo Lekunberriko kantina.
Hazparneko Ttattola, Txantreako Akelarre eta
Bilboko Kafe Antzokia. «‘Beude’ neguan epela
eman ziguten doinuak, zurekin bizitako
kontzertuak» eta zerrendak jarraitzen du,
Baionako Zizpa gaztetxea, Gernikako Astra eta
etorriko direnak. Bonberenea, Plateruena, Hala
Bedi eta Gasteiz osoa… gure kulturaren birikak
zioen kantuak. Eta zubi ikusezinen faktoria
lanean jarri zen. Baluk Berri Txarrak
hirukotearen irudiak hartu eta moldatu zituen,
zuri-beltzean eta oso tamaina ederrean
sortatxoa atondu zuen. Bartzelonatik Euskal
Herrira etorri, eta aretoz areto, inork ezer ez
zekiela hormetan paratu zituen. Durangon,
Hazparnen, Bilbon edo Gasteizen. Berri Txarrak
taldearen “Infrasoinuak” azken diskoko kantua
da “Beude”, eta bertan Euskal Herriko areto eta
gaztetxeak omentzen dira. Bada, omenaldi bizia
izan zen Baluk egin zuena.
«Berri Txarrak taldea 14 urte nituenetik
entzuten dut eta haien ibilbideari omenaldi bat
egin nahi nion» esanez jarri dio testuingurua
Baluk egindako esku hartze artistikoari. «Nire
lana beti lekuarekin erlazio sendoan dago eta
lehen aldiz ‘Beude’ abestia entzun nuenean argi
neukan zer egin, abestian aipatzen dituzten
tokietara joan eta bertan taldearen lana ezarri».
Pentsatu eta ekin. Abestia «euskal musikari eta
kulturari omenaldia da» Balurentzat eta, modu
batean, Berri Txarrak taldearen “Beude” abestia
«fisiko egin da esku hartzearen ondorioz». 11
herri, 11 irudi. Eta mila kilometro baino gehiago
batetik bestera.
Lana gauez egin zuen, eta, batetik bestera
azkar mugituz, kantu batean jositakoak irudi
bidez jantzi zituen. Biharamunetik hasita, egun
gutxiren buruan sare sozialetan argazki guztiak
plazaratu ziren. Eta Balu artistaren jarduna apur
bat ezagunagoa bilakatu zen, gauetik goizera.
Egunsentiarekin. «Harrera oso ona eduki zuen
bai taldearen eta bai herritar eta zaleengan. Esan
bezala, herritarra lanaren esanahiaz jabetzean,
lortzen dena lanaren eta tokiaren parte izatea
da». Filosofia edo lan egiteko modu hori ditu
ardatz Baluk. Artearen oinarrian kultura eta
jendea ezartzen ditu. Eta musikak eragindako
emozioek artea zelan sortzen duten ikusi
genuen guztiok. Beste behin.

Berri Txarrak taldeko kideen irudia, Durangoko Plateruena kafe antzokiaren aurrean. @balu_art
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Ezkerrean, Oteiza
omentzen duen murala,
Donostiako Paseo
Berrian. Goian, iazko
Zinemaldian, «Black is
beltza» filmaren
estreinaldian.
A@balu_art

zuriaren gainean” artelana
sortu zuenetik, eta 111 urte
Jorge Oteiza Orion jaio zenetik. «Bi eredu nire hezkuntza,
sentsibilitate eta pentsamendu artistikoan», Balu beraren
hitzetan.
Zuria zuriaren gainean
margotu zuen Malevitxek. Espazio hutsa aldarrikatu zuen
oriotarrak. Bataren eta bestearen eraginez, eta biei aitortza eginez, eta hiru urte lanean aritu ostean, bere obra
jarri zuen Baluk MACBA museoaren aurrean. Kalean. Jendearen ondoan. Garden. Ikusgarri. Tamaina ederrekoa. Eta
arestian aitortu bezala, Chillida eta Oteizaren lanen aldamenean. Arte garaikidea da.
Edan dituen iturrietatik sortutako ur berria. Teknikak uztartuz, pentsamendua sortuz.
Elkarrekintza bilatuz, skate
gainean ari diren gazteen ar-

gazkiak sarean zabalduz. «Artelanak elkarrizketa sortzen
du hiria eta plaza berean daude Chillida eta Oteizaren lanekin, espazioaren okupazio
ireki horrek, ikuslearen hurbilpena eta esperientzia estetikoari aukera ematen dio».
Hori da bere jardunaren ardatza. Eta lan horretan laburbiltzen da. Hiria, artistak, kalea,
ikusleak, hiritarrak, interakzioa eta artelana.

Berri Txarrak taldearen «Beude» kantua
aitzakia hartuta Euskal Herriko hainbat areto,
gaztetxe eta kafe antzokitan Lekunberriko
taldearen argazkiak jarri zituen
Malevitxen eta Oteizaren eraginez, biei
aitortza eginez eta hiru urte lanean aritu
ostean, «Espazioa espazioan» obra jarri zuen
Bartzelonako MACBA museoaren aurrean

«BLACK IS BELTZA», ESNE
BELTZA EDO IZARO, MUSIKA ETA
ARTEA KALEAN HERRI OSOAN
Musika eta kultura popularra maiz izan da artisten
sorkuntzaren iturri. Horrela da Baluren kasuan ere. Oteiza eta
Chillidaren lanak erreferentzia izan dituen artistak jakin du bi
artistok bere herrian omentzen. Eta beste artista asko ere bai.
Musikari askoren erreferentziak sumatzen dira Baluren esku
hartze artistikoetan. NAIZ.eus atarian jarritako argazki
bilduman ikusten denez, ugariak dira bere erreferentziak eta
sasoi ezberdinetan artistekin beraiekin ere jardun izan da. Iazko
Zinemaldian kasurako, “Black is beltza” animazio filmaren
estreinaldiaren karietara, Donostiako txoko eta bazter
ezberdinetan ekintzaile beltz ugariren irudiak paratu zituen
Baluk. Pelikulan parte hartu zuten artista eta ekoizleek ere izan
zuten Malcolm X edo Angela Davisen ondoan argazkia egiteko
aukera. Xabi Solano edo Izaro artisten irudiekin ere osatu ditu
muralak Baluk. Eta argi dago, bere sorkuntzarako iturri
amaigabea dela euskal musika.
Baluk aitortzen duenez, «erbestean egonda, euskal musikak
euskal kulturara eta Euskal Herrira eramaten nau, niretzako
hori mantentzea oso garrantzitsua da, nire izanaren alde
garrantzitsua baita». Bere esanetan, hainbat musikarirekin lan
egitea «ohore handia» da. «Musika nire zainetan dago, eta,
horrelako elkarlanak egiten ditudanean, hor sortzen denak
beste diziplina baten bidea irekitzen digu, poesia». Herritarrak
lanokin harremanean daudenean eta lanon mamiaz jabetzen
direnean, «zentzu poetikoa» pizten dela uste du Baluk:
«Herritarren memoria kolektiboan geratu eta hiriaren parte
bilakatzen da. Hori lortzeak nire izana zeharo betetzen du».

}
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Fortnite, 8 eta 11 urte artekoen
%60k erabiltzen duten jokoa
olatan lortu du
doako online
joko batek urtebetean (2018an)
3.000 milioi
dolarreko etekina? Zer dela-eta erakarri ditu
2.000 milioi erabiltzaile bi
urtean munduko zabalduena
bihurtuz? Datuok AEBetako
Bloomberg zerbitzu eta finantza-informazio enpresak
emandakoak dira, eta aipatutako jokoa Fortnite da.

hutsa

N

UOC Kataluniako
Unibertsitate Irekiak eta
Lleidako Unibertsitateak
egindako ikerketa batek
agerian utzi du zergatik ari
den nagusitzen Fortnite
umeen artean.

Bideo-jokoetan aritzen diren gehienak gizonak diren ideia bazter dezakegu. Egun banaketa paritario samarra da, batez ere adin goiztiarretan.

PIXABAY

Epic Games konpainiak
merkaturatu zuen 2017ko uztailean, modu erraz samarrean: ehun parte hartzaileren
arteko bataila da, non bakar
bat geratuko den. «Funtsean,
Fortnite harrapaketa jolasaren bertsio konputarizatua
baino ez da, betidanik bai mutikoei bai neskatoei hain erakargarri gertatu zaiena. Orain
jolas-ordua ordenagailuan
igarotzen da», dio Joan Arnedo UOC Kataluniako Unibertsitate Irekiko Informatika,
Multimedia eta Telekomunikazio Ikasketen irakasle eta
“Generación Z y Fortnite:
Nuevos paradigmas éticos de
diseño de videojuegos” ikerketa lanaren egileetako batek.
Besteak beste Rosa M. Gil Lleidako Unibertsitateko Informatika eta Industria Ingeniaritza Saileko kidearekin
batera egindako lan horrek, “Z
belaunaldiak” Fortnite nola
erabiltzen duen nabarmentzen du, neurri handian haren
arrakastaren erantzulea erabilera hori baita.
Ikerketarako inkesta bat
egin zieten 8 eta 11 urte bitarteko 561 haurri. Haren emaitzaren arabera, haurren %60
Fortnite jokoarekin jolasten
dira, hura erabiltzeko gomendatutako adinera iristen ez diren arren (Europan, 12 urte).
Haietatik %74,6k diote asteburuetan eta jaiegunetan bai-
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Pilar Ponce de Leon
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no ez dutela erabiltzen, eta
%25,5 asteburuetan zein lanegunetan jolasten dira. Fortnite
erabiltzen dutenetan, jolas aldia eguneko bi ordu edo
gehiagokoa da %42,2ren kasuan, eta %57,8 ordubete egoten dira konektatuta.
«Egoera hau ez da berria bideo-jokoen arloan. Azkenean,
oso kasu nabarmenetan izan
ezik, hala nola indarkeria errealista edo eduki argi eta garbi
sexuala, ‘joko bat baino ez’
den joera nagusitzen da eta
adinaren araberako gomendioei garrantzia kentzen zaie.
Gauza bera egiten da filmekin», azaldu du Joan Arnedok.
«Fortnite jokoaren kasuan –
jarraitu du UOCko irakasleak–,
bi alderdik justifikatzen dute
haren adin mugaketa. Alde
batetik, indarkeria arina, irudi
dibertigarri eta karikatura antzekoekin guztiz disimulatuta
agertzen dena. Bestetik, aplikazioan erosketak sartzea. Horrenbestez, eduki kontua baino areago forma arazoa da,
eta parte hartze legalekin zerikusia duena. Horrek gomendioa aintzat ez hartzea autojustifikatzea errazten du».

Neskato-mutikoak
erakartzeko diseinatua
«Dagoeneko, oro har, bideojokoak erabiltzen dituen publiko gehiena gizonezkoa den
ideia baztertu dezakegu»,
adierazi du Arnedok. «Gaur
egun banaketa paritario sa-

hutsa

Fortnite 12 urtetik
aurrera erabiltzea
gomendatzen da
Europan.
GAUR8

marra da, batez ere adin goiztiarretan. Fortnite jokoaren
kasuan, inkestako parte hartzaileen erdiak neskatoak ziren, eta haren arrakastaren
gako bat tradizionalki emakumezko haur-publikoarentzat
ere erakargarriak diren elementuak dira. Esate baterako,
‘aurkakoa hiltzeko’ osagarri
lehiatsu bat duen battle royale
motako jokoa bada ere, karikatura kolorista eta ikusgarriko
estetika du, ia marrazki bizidunena. Ez gara indarkeria
errealistaz ari; izan ere, horrek
gehienbat gizonezko publikoa
erakartzen du. Halaber, pertsonalizazio elementuak onartzen ditu, hala nola pertsonaiarentzako mozorroak edo
dantzak (ondoen balioetsitako
elementua). Ildo horretan, eskertzekoa da pertsonaien diseinua, nahikoa inklusiboa
baita bideo-jokoen munduan
ohikoa denaren aldean».
«Kontuan hartu beharra dago jolastea gure kulturako
funtsezko pieza dela», azaldu

du Daniel Aranda UOCko Informazio eta Komunikazio
Zientzia Ikasketetako irakasle
eta GAME taldeko ikerlariak.
«Jolasa, baita bideo-jokoa ere,
sozializazio eta ikasketa tresna oinarrizkoa da. Jolas egin
izan dugu eta gutako askok
birsortzen edo testuinguru ludiko berriak asmatzen jarraituko dugu, digitalak edo analogikoak, eta haietan bildu,
trukatu, lehiatu, irabazi edo
galdu, hobeto elkar ezagutu,
taldeak osatu edo balioak edo
trebetasunak partekatu ahal
izango ditugu».

«Jolasten ez banaiz,
huts egingo diet»
Esandako ikerketako inkestan
parte hartu zuten haurrek
adierazi zuten gustuko dutela
bideo-jokoa, hainbat motibazioren artean hautatuz: “atsegin dut harrapatzen ez nauteneko zirrara”; “nahi dudan
bezalako pertsonaia bat sortu
ahal izatea gustatzen zait”;

“irudiak dibertigarriak dira,
marrazki bizidunak dirudite”;
“partida guztiak desberdinak
dira eta jokoa ez da errepikatzen”. Fortnite jokoan jokatzera eraman dituzten motiboei
dagokienez, bada azken aukera deigarri bat ere: “nire lagunei huts ez egin eta taldeko
parte izatea”.
«Ikerketan, alboratuta sentitzeko beldurra jolasteko faktore garrantzitsua zen», baieztatu du Arnedok. «Modako
produktu baten aurrean gaude eta, beraz, jendarte-presioa
dago. Zeu izango ote zara eskola osoan jokatuko ez duen
bakarra?».
Fornite jokoaren arrakastaren beste gako bat eskaintzen
duen ahots-txata da. Erabiltzaileek joko estrategiez hitz
egiteko erabiltzen dute, baina
baita eskolako lagunekin edota kontaktu berriekin hitz egiteko ere. Fortnite beste sare
sozial bat bihurtu da, konektatu eta komunitatea sortzeko
gunea.
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Doakoa baina garesti
atera litekeena
Fortnite garatu dutenek beste
aukera irabazle batekin jokatu dute. «Free to play delako
aukerak jokatzen uzten du,
baina kontsumitu eta eroste-

ra bultzatzen du etengabe»,
dio Arandak.
Hala, lehiakorragoa izateko
eta maila igotzeko, edo dantzak, skin-ak eta beste osagarri batzuk eskuratzeko, bataila pasatzeko baimena gisako
erosketak egiteko aukera dago, jokalariak limurtzen dituena, noski. «Horiek edukitzea edo ez edukitzea lagunen
eta aurkarien aurreko prestigioarekin eta protagonismoarekin lotu daiteke», ondorioztatu du UOCen ikerketak, eta
bideo-jokoekiko menpekotasuna edo internet gaming disorder delakoa piztu dezakeen arrisku faktoretzat jotzen
du. Menpekotasun hori Osa-

Fortnite bideo-jokoak
2.000 milioi erabiltzaile
erakarri ditu bi urtean.

sunaren Mundu Erakundeak
bere gaixotasun sailkapenean
sartu zuen 2018an, substantziarik gabeko adikzioen atalean.
«Argi izan behar dugu bideo-jokoak dagoeneko ez direla merkatu-hobiko produktua, baizik eta diru kopuru
ikaragarria mugitzen duen
masa-produktua», ohartarazi
du Arnedok. «Horregatik, eta
kontsumo jendetsua duten
beste produktu batzuetan
gertatzen den bezala, gaur
egun gurasook eta irakasleok
psikologia adituen kabineteetan diseinatutako jokoekin
lehiatu behar dugu, eta kontuan izan beharra dago ho-

riek eskura dituzten tresna
guztiak erabiliko dituztela eta
badakitela ‘atxikimendu’ mota guztiak nola aplikatu haurren arreta lortzeko. Ezer ez
da kasualitatea».
«Beraz, lehenengo, merezi
du gure seme-alabek erabiltzen dituzten jokoetan mota
horretako ‘amarruak’ daudela
geuk detektatzea eta horren
kontzientzia hartzea. Azkenean, beste jarduera batzuetan
bezala, gakoa da zaletasun bat
menpekotasun bihurtzea
saihestea. Gai honetan, beharbada alderdirik garrantzitsuena da kontziente izatea
horrelako portaera bat ez datorrela hainbeste jolasten
emandako denborak erabakita, jolastu ahal izateko egin
gabe uzten denak baizik (ikastea, etxeko lanak, eta abar).
Hortaz, garrantzitsuena horrelako egoerak antzematea
da, eta, oinarrizko neurri gisa,
jolas-denbora mugatzea. Ohiko ‘lehenengo betebeharra,
eta ondoren gozamena’», bukatu du UOCko irakasleak.
Honako hauek dira ikerketaren egileak: Rosa Maria Gil,
Lleidako Unibertsitatekoa; Carina Gonzalez, La Lagunako
Unibertsitatekoa; Patricia Paderewski, Granadako Unibertsitatekoa; Joan Arnedo-Moreno, Kataluniako Unibertsitate
Irekikoa; Marga Domenech,
Kataluniako Generalitatekoa,
eta Maria Lleras de Frutos,
Hospital Sant Joan de Deu Ospitalekoa.
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Hori bai, Fortnite jokoan elkarrizketa zuzenean egiten da,
eta, beraz, ez bazaude, esaten
dena galdu egingo duzu, Twitter, Facebook edo Instagramen ez bezala; izan ere, beste
horietan norberak nahi edo
ahal duenean ikusten ditu
edukiak. Hori horrela izanik,
zein haur edo nerabek izan
nahi du ez dagoen hori?
Daniel Arandaren ikerketen
arabera, «jendarte garaikidean
online parte hartzeak informaziora edo hezkuntza gune
formal eta instituzionalizatuetako kultur alderdi eta erreferentzietara heltzea baino zerbait gehiago esan nahi du.
Gazte eta nerabeentzat, beren
berdinekin sozializatzea, adiskide berriak egiteko trebetasuna izatea, funtsezko osagarria da. Ikuspuntu horretatik,
online guneek gustuarekin,
txutxu-mutxuekin, maite-jolasekin, abileziekin lotutako
kontuak erakusteko aukera eskaintzen dute. Digitalean jokatzeko sare sozialek, oro har,
gure esperientziak partekatzeko gune seguruak dakartzate
eta, sarritan, partekatzeak enpatia eta pertsona arteko adimena sortzen ditu».
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Gorka Etxebarria Dueñas
Historialaria

3 BEGIRADA:

osassuna / hiriaren lo(r)aldia / harremanak

Neohizkera hezkuntza sisteman
nor baino lehen hasten da El Corte Inglés eskola
ikasturtea hastera doala gogorarazten. Nik ere presio psikologikoa sentitu nuen eta aurrekoan, iragaztontzi bat eta zinta itsasgarria erostera atera nintzenean,
etxera orri koadrikulatudun koaderno batekin itzuli
nintzen. Koadernoak erabiltzen dira oraindik, ezta? Eskerrak koadrikula haiei, zuzen idazteko modu bakarra ziren
askorentzat. Badakite orain gaztetxoek eskuz idazten? Tipexaren arrakastak jarraitzen du, ala borragoma zuten boligrafo haiek ordezkatu dute? Total, nik beti ala beti orria puskatuta bukatzen nuen, borratzeko grinaren grinez.
Eskolako lehendabiziko egunak
aurrera doazela-eta, urtero galdetzen da zeintzuk diren hezkuntza
sistemaren helburuak. Zer-nolako gazteak nahi ditugu? Zer-nolako profila lortu nahi dugu? Horren arabera, helburu zerrendak
argitaratzen dira. Orain gaitasun
zerrendak esaten zaie, neoliberalismoaren neohizkeran. Eta neoliberalen obsesioei jarraiki, adierazleak eta aldez aurretiko
denbora-konpromisoak daude:
zein ordenetan zer egingo den,
nola egingo den, nola ebaluatuko
den... Dena oso ondo zehaztuta.
Garrantzitsuena prozesua jarraitzea da. Zenbat eta hasierako planari atxikiago, hezkuntzak kalitate handiagoa ei du. Eta horren
ostean, gezurrik handiena esaten
digute aurpegira, bai hezkuntza
sailburuek eta bai zoritxarreko
hezkuntzan adituek (ez tronpatu
arituekin, oso gauza ezberdina
baita): hezkuntza sistemaren erdigunean haur eta gaztetxoak
daude.

I

Nola izango da hori posible,
beraiek ikasturtera iristen diren unerako dena zehaztuta
baldin badago? Prozesuen eta
kalitate obsesioen hezkuntza sisteman, erabat alderantziz da:
ikaslea lantegi bateko produktu

bat da, material sorta bat, makineria guztitik pasa ostean salgai bihurtuta ateratzen dena. Gure kasuan, edozein lan prekario gustura eta animoz hartuko duen gaztea, sistema bera
inoiz zalantzan jarriko ez duena.
Ikaslea hezkuntza sistemaren erdigunean balego, irakasleak garrantzia hartu beharko luke berriro. Eta ez gaur
egun exijitzen zaigun moldean, hots, adierazle zerrendak eta
ebaluaziorako errubrikak egiten dituen azken aplikazio informatikoaren aldeko otzan eta kartsua. Ezagutza zabala duen
pertsona bezala baizik. Ikasleak ezagutzeko denbora hartuko
duen pertsona, ebaluazio
eta programazio obsesioetatik urruti. Taldea ezagututa, norbanako zehatz horien beharrak hautemango
dituena, eta bere jakintza
arlotik mundua ulertzen
lagunduko diena. Ikasturteko lana taldea ezagutu
ahala atonduko duena. Hiru dira azpimarratu beharreko kontzeptuak, ikasleak hezkuntza sistemaren
erdigunean behar baditugu: irakaslearen ezagutza,
ikasle-irakasle elkar ezagutza eta aldez aurretik arautu gabeko denbora epeak.

iIlustrazioa: Jonbi EGURZEGI

Gitarra jotzen ikastea bezala da: inori ez zaio bururatzen aldez aurretik
ezartzea zein abesti joko
duen hamabi urte barru
ikasle hasiberri batek.
Bere interesen, ikasteko
gogoen, bakoitzaren ahalmenaren, egindako lagun
eta harremanen eta irakasleen abileziaren araberakoa izango da. Hori da!
mundua hobetzeko behar
duguna burokrazia gutxiago eta musikari gehiago da! Horren erraza balitz... Kar-kar-kar. •
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{ koadernoa }

Joana Garmendia

Hizkuntzaren bidezidorrak
skotan, badirudi, hizkuntzaz dugun irudia kanpotik ezarritako arau eta erabaki
pilarena dela. Alegia, mahaiaren bueltan
eseri direla hamar euskaltzain ile-urdin,
eta banan-banan erabaki dutela hau nola
esango dugun euskal hiztunok, horri nola esango diogun, halako eta halako nola adieraziko ditugun. Ez dakit antzerki horretan erabakiak nola hartzen dituzten: botazioz edo, akaso, asperduraz
–berearen alde egiteko pazientzia agorrezina duenak
irabaziko du, bai, seguru–. Eta, horrela, diogu Euskaltzaindiak erabaki duela ez dugula esan behar “konpromezu”, esan behar dugula “konpromiso”; eta, kexatzen
gara, arau berri bat asmatu dutelako, eta hemendik aurrera ezin dugulako esan “etorriko denaren ustean”,
baizik eta “etorriko den/ delako ustean”.
Tira, agian ez. Seguru asko
badakigu Euskaltzaindiak
eta euskaltzainek ez dituztela arauak eta esanahiak eta
hitzak asmatzen. Hizkuntzak baditu arauak eta esanahiak eta hitzak, eta hizkuntzalariek aztertu eta
azaleratu egiten dituzte, eta
Euskaltzaindiak eta euskaltzainek erabakiak hartzen
dituzte arau eta erregela horien gainean.
Arau eta erregela horiek ez ditugu ikusten, ez ditugu
gure hizkeran nabaritzen, azaleratu eta begien bistan
jartzen dizkiguten arte, gehienetan. Zenbat euskalduni
pasa ote zaigu erdaldunari azaltzen saiatzea ergatiboa
noiz eta nola jarri behar den, noiz esan behar den nik eta
noiz ni. Azaltzen saiatzea, eta saiatze horretan ohartzea
guk ere ez dakigula oso ondo zergatik hemen bai eta hor
ez. Zergatik etorri behar duen Ekainek eta zergatik irakiten duen urak. Ez dakigu zergatik. Baina belarrian min
egiten digu norbaitek ez dakienean noiz.
Haurrak horretantxe saiatzen dira hizkuntza ikasten
ari direnean: berdin die zergatik, baina jakin nahi dute
noiz. Arau batzuk benetan dira sinpleak: katu bat eta bi
katu badira, hortik aurrera dena da halako bat baina bi

A

halako. Salbuespendun arauak tokatzen direnean, ordea,
hor dator noiz bai eta noiz ez probatzen hastea.
Maddiri galdetu nion zer ekarri zion Olentzerok, eta
erantzun zidan ekarri zizkiola patinak eta bi pultser. Gaur
eskatu dizkit patatak eta Coca Col bat. Harrituta begiratu
nion, begiratu diot. Esan behar da bi eraztun eta ardo bat,
baina ez bi pultser, ez Coca Col bat. Hitz batzuei ezin zaie
a-rik kendu, itsatsia daukate. Baina berak ez du jakin nahi
zergatik, soilik probatu nahi du noiz bai, noiz ez.
Horrela ikasten dituzte gramatikaren arau oinarrizkoenak, hitzak proban jarriz. Salbuespenak topatu eta bide
horiek X-z itxiz. Coca Col X. Pultser X.
Pixkana, ematen du egiten dutela mapa osatu xamarra-edo buruan, eta badakitela noiz bai, noiz ez. Itxi dituztela bidezidor oker guztiak X-z. Eta, orduan, egun batez, eskuan boligrafoz marrazturik daukan eguzki
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atzerria

Hitzek ez dute beti-beti esan nahi dutena
esan nahi. Eta hori ez da hainbeste noiz bai
eta noiz ez, hori gehiago da honelakoetan
hau eta horrelakoetan bestea

hutsa

irribarretsua erakusten dizu Maddik. “Hara, ze polita,
zure buruari egin al diozu?”. “Ez... nire eskuari”.
Hitzek ez dute beti-beti esan nahi dutena esan nahi.
Eta hori ez da hainbeste noiz bai eta noiz ez, hori gehiago da honelakoetan hau eta horrelakoetan bestea. Zure
burua normalean lepo gainean daukazu, baina honelakoetan zure burua zu zara, zu osorik. Bi eta hiru gehienetan bost da, baina Maddi, Haizea eta hirurok ez gara
bost. Horrelakoetan, bi eta hiru ez da bost.
Ikasten dituzte. Noiz bai, noiz ez, honelakoetan hau
eta horrelakoetan bestea. Eta Maddik gaur eskatu dizkit
Haizea eta bientzat patatak eta Coca Cola bana. Ikasi ditu, lixto, badaki noiz eta nola. Eta pipak, eta txokolatezko
aterkia, eta txiklea. “Ya, bai, eta zerbait gehiago?”. “Bueno,
bale, ba elatu bana”. •
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EARTH FLAT FC
uela zortzi
urte, 2011ko
maiatzaren
21ean, Javier
Poves futbolariak Lehen
Mailan debuta egin zuen. Gijongo Sporting taldean jokatzen zuen, Manolo Preciado
entrenatzailearen agindupean.
Une berezia izan zen berarentzat. Bere lehen partida izan
zen kategoria gorenean, eta,
era berean, baita azkenengoa
ere. 24 urte zituen eta txikitxikitatik ezarritako helburua
bete zuen. Baina Povesek ez
zuen zoriontasuna futbolean
topatu. Bere garaian adierazi
zuen bezala, «futbol profesionala dirua eta ustelkeria da.
Kapitalismoa da, eta kapitalismoa heriotza da».
GAUR8ri eskainitako elkarrizketan azaldu duenez, erraz
aspertzen da, ez zaio gustatzen
gauza berdina behin eta berriro errepikatzea, eta berak urte
gehiegi pasa zituen futbolean
buru-belarri. «Txikia nintzenean gustatzen zitzaidalako
jokatzen nuen, ondo pasatzen
nuelako. Baina futbol profesionalean gauzak oso ezberdinak dira. Ondo pasatzen duzu,
baina erantzukizuna askoz ere
handiagoa da, baita merkantilizazioa ere. Nik garai horretan
ez nuen hori ulertzen, eta, gainera, ez zitzaidan gustatzen
gaur egun oraindik ere indarrean dagoen eredua. Badirudi
futbolariak norbaiten menpe
egon behar direla, eta ni ez nago horretarako prest, ez ditut
jarraituko beste inork erabakitako bideak».
Hori horrela, Javier Povesek
futbol profesionala alde batera utzi eta munduan zehar bidaiatzeari ekin zion. «Leku askotan egon naiz, eta horri
esker zenbait gairi buruz nuen
ikuspegia aldatu egin da.

D

Javier Poves jokalari ohiak lurra laua dela
defendatzen duen futbol taldea sortu du
b JENDARTEA / Ion Salgado

IZEN ETA LEKU ALDAKETA

Duela hiru urte Javier Poves jokalari ohiak Mostoles
Balompie futbol taldea sortu zuen beste lagun batekin.
Hirugarren Mailara iritsi ondoren, kluba Madrilera eraman
eta izena aldatu diote. Flat Earth FC da egun, eta lurra
laua dela uste duten milioika lagunen ahotsak batu nahi
ditu. Sasoiko lehen bi partiduak irabazi ostean, lider dira.

Abentura bila hasi nuen bidaia, bizirik nengoela sentitzeko. Ondoren, itzuli eta kafetegi
bat ireki nuen Madrilen. Gerora, kafetegia saltzea erabaki
nuen», azaldu du Povesek.
Izan ere, nabarmendu duenez,
ez du atsegin «sektore batean
betikotzea».

dian, berriz, taldeak berriz ere
igoera lortu zuen, Hirugarren
Mailara iritsiz.

Javier Poves, Pedro
Duque astronauta eta
Espainiako Zientzia eta
Ikerketa ministroari
eskainitako kamiseta
batekin. EARTH FLAC FC

Aldaketak gustuko ditu Povesek, eta, duela hiru urte,
Mostoles Balompie futbol taldea sortu zuen beste lagun batekin. Lehen denboraldian
Erregional Mailan jokatu zuen
taldeak eta Madrilgo Ohorezko Erregional Mailara igotzea
lortu zuen. Iragan denboral-

Iragan uztailean, Mostoles Balompie taldeko zuzendaritzak
taldearen izen eta leku aldaketa jakinarazi zituen, eta, hala,
hasi berri den denboraldian,
taldea Flat Earth FC izenarekin
jokatzen ari da. Taldearen egoitza, berriz, Madrileko erdigunera aldatu dute. Taldearen webgunean Poves presidenteak
berak azaltzen duenez, Flat
Earth FC lurra laua dela uste
duten milioika lagunen ahotsak batu nahi dituen taldea da.
«Futbola munduan den kirol
mediatikoena da, eta, lurra
laua dela defendatzen duen talde bat sortzeak, komunikabideetan agertzeko aukera ematen
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du. Gainera, gurea izango da
ideia jakin bati lotuta dagoen
lehen futbol taldea, kokapen
zehatz bat izan gabe. Eredu berri bat da gurea, futbolean deszentralizazioa bilatzen duena»,
nabarmentzen du presidenteak. «Futbol klubek hiri jakin
batekin izan ohi dute lotura,
baina, Flat Earth FC taldeko jarraitzaileek, ideia batekin bat
egiten dute», gaineratzen du.
Povesek nabarmentzen duenez, «erotasuna eta ausardia»
beharrezkoak izan dira Flat
Earth FC sortzeko, baita mundua aldatzeko gogoa ere.
«Munduko arazo handienetako
bat da jende gutxik duela gaitasuna bere ideiak aurrera eramateko. Nik ez dut uste lurra
borobila denik, txikitatik esan
diguten bezala, eta futbola
maite dut. Askotan kritikatu
dut futbola, baina nahiz eta kritikatu, kirol hau da nire bizitza.
Betidanik aritu naiz kirol honetan. Horregatik pentsatu nuen
futbola eta lurra laua den ideia
batzen dituen talde bat sortzea
ezarritako ordena aldatzeko».
Futbol talde bati izena aldatzea erraza da oso. «Jende askok ez dakien arren, talde bati
izena aldatu ahal diozu egun
batetik bestera. Eta hori egin
nuen nik. Ez nengoen Mostolesen errotua, eta aukera gutxi
ikusten nituen bertan aurrera
egiteko, ustelkeria politikoagatik batez ere. Horregatik erabaki nuen bertatik atera eta
amets arriskutsu hau aurrera
eramatea», azaldu du Povesek.
Hori bai, argi uzten du ez duela
arazorik izan «Mostoleseko herritarrekin». Erakundeekin
izan ditu arazoak, egoera «jasanezin» bihurtzeraino. «Horregatik eraman dugu taldea Madrilgo erdigunera, horregatik
aldatu diogu izena».
Aitortu duenez, askok ez dute ulertu aldaketa. «Jendearen

Povesek bazekien eztabaida
sortuko zela, baina ez zuen espero polemika hain handia
izatea. «Berriak Espainian
oihartzuna izatea espero
nuen, baina ez gertatutakoa.
Sri Lankatik, Zeelanda Berritik
edo Australiatik deitu naute
besteak beste. Harrigarria da,
liluragarria», onartu du. Egun
taldea Hirugarren Mailan badago ere, etorkizunari begira
Lehen Mailara heltzea da helburua, eta, ahal bada, «Europan jokatzea».
Horretarako talde lehiakorra
osatu du Povesek, eta, dioenez,
jokalariek ez dute zertan klubaren filosofiarekin bat egin.
Lurra biribila dela uste izanda
ere izan daiteke taldeko kide.
«Kirol arloa eta klubaren filosofia bereizten ditugu. Guk jokalari onenak fitxatu nahi ditugu, ez zaizkigu axola beraien
ideiak. Jarrera hori oso sektarioa izango litzateke. Jendeak
iritzia eman dezan bilatzen
dugu, hori da gure nahia, jendeak askatasunez azaltzea
zeintzuk diren beraien sentimenduak», nabarmendu du.
LAURA DEL RIO, ENTRENATZAILEA

erantzuna ezberdina izan da,
batzuek txalotu egin dute aldaketa eta beste batzuek gogor
kritikatu. Nik defendatzen dudan ideiak jendearen sinesmenak kolokan jartzen ditu. Batzuk harkorrak dira eta beste
batzuek ez dute gai honi buruz
hitz egin nahi, desadostasun
kognitibo indartsua pairatzen

Javier Poves futbolari ohi
eta Flat Earth FC taldeko
presidentea.
GAUR8

dute-eta. Beraien sinesmen
aurkako ideiak ez dituzte
onartzen eta jarrera oldarkorra hartzen dute. Dena den, niri ez zait inporta jendearen
erantzuna. Zoriontsu egin
nauen proiektua martxan jarri
dut», azpimar ratu du Flat
Earth FC taldearen jaiotzak
sortutako polemika hizpide.

Arlo teknikoan ere erabaki
«disruptiboak» hartu ditu Javier Povesek. Abuztuaren 19an
Flat Earth FC taldearen entrenatzailea Laura del Rio izango
zela iragarri zuen taldeko zuzendaritzak sare sozialen bitartez. «Bigarren B Mailara
igotzea helburu duen gizon
talde baten emakume entrenatzaile bakarra izango da.
Klub ezberdina gara, inkonformista, kritikoa gaur egun ezarritako arauen aurrean. Askok
hitz egiten dute emakumeen
ahalduntzeari buruz, baina gutxi dira ekintzetatik hitzera
pasatzen direnak. Flat Earth
FCko kideak harro gaude hartutako erabakiarekin eta espe-
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ro dugu etorkizunean emakumeek futbol profesionalean
aukera berak izateko balio izatea», dio klubak agiri batean.
Ohar horretan, entrenatzailearen esperientzia goraipatzen da: «Zuzendaritzak duen
esperientziagatik eta izaera
berritzaileagatik egin du Laura
del Rioren aldeko apustua. Gure babesa adierazten diogu,
baita kirol hau egunero handiago egiten duten emakume
guztiei ere». Klubak honakoa
mezua gaineratzen du: «Lauraz harro, ezberdinak izateaz
harro». Poves berak mezu bera
errepikatu du elkarrizketan,
eta talde teknikoaren garrantzia azpimarratu nahi izan du.
«Entrenatzailea talde teknikoaren barne dago, eta niretzat
entrenatzailea baino garrantzi
handiago du talde teknikoak».
ADIBIDE BAT BESTE TALDEENTZAT
Gauzak era ezberdin batean
egin ahal direla frogatu nahi
du Povesek, eta, berak dioenez, ez dago bakarrik futbol
munduan. «Ni bezalako beste
presidente batzuk badaude,
baina beldurra dute. Ez dituzte gauza berriak egiten errepresalien beldur direlako.
Agian ausardia falta zaie, eta,
talde batzuetan, baita batzar
nagusien babesa ere. Horregatik uste dut guk atea ireki dugula beste talde batzuek ere
aldaketak egin ahal izateko».
Povesek beste talde batzuek
beraiekin harremanetan jarri
direla azaldu du. «Extremadura futbol taldekoek partida
bat jokatzeko deitu zidaten,
eta baietz esan nien. Madrilgo
beste talde batek ere gure aurka jokatu nahi du», azaldu du.
Povesek argi dio ateak zabalik
dituztela. «Nik ez dut ahaztu
nondik natorren. Jendea interesatzen zait, ez boterea. Eta
ez zait inporta beste taldeeta

koek haien kontra jokatzeko
deitzen gaituzten edo ez. Gu,
hori bai, guztiekin kolaboratzeko prest gaude».
Hasi berri den denboraldian, Flat Earth FC taldeak jokatutako bi partidak irabazi
ditu. «Dena berria da, baina
ondo hasi gara, batez ere etxean», adierazi du Povesek. «Talde sendoa» osatu dute eta
oraingoz lehen postuan dira.
«Beste taldeek zailtasunak dituzte guri golak egiteko. Ni
atzelaria izan nintzen eta tal-

Javier Povesek lurra laua
dela defendatzen du eta
ideia hori zabaltzeko
asmoz sortu du Flat
Earth FC futbol taldea.
FLAT EARTH F.C.

Javier Poves presidenteak berak klubaren
webgunean azaltzen duenez, «Flat Earth FC
lurra laua dela uste duten milioika lagunen
ahotsak batu nahi dituen taldea da»
Arlo teknikoan ere erabaki «disruptiboak»
hartu ditu Javier Povesek. Hirugarren Mailan
jokatzen duen taldearen entrenatzailea
emakumezko bat da: Laura del Rio

de lehiakorrak atsegin ditut»,
onartu du Povesek.
GERO ETA ZALE GEHIAGO
Nahiz eta Hirugarren Mailan
egon, Flat Earth FC taldeak gero eta zale gehiago ditu. Eta
Castroserna futbol zelaira hurbiltzen direnak famatu bilakatu dira abesten dituzten leloei
esker. Abestietan lurra laua dela babesten dute eta NASAk
eta astronautek egindako lana
kritikatzen dute. Klubaren
webgunean argi ikus daiteke
nortzuk diren talde berezi honen jarraitzaileak: Pachamama Flat, Globebusters, ArtFLAT, #TPCOLOMBA eta Plano
Drako adibidez, lurra laua dela
babesten duten beste elkarte
batzuen artean.
Elkarrizketa honetan egindako galderen helburua ez da
izan inoren sinesmenak kolokan jartzea. Dena den, askotan galdetu diote Povesi ea

zergatik uste duen lurra laua
dela. Dioenez, urteak daramatza ikertzen, «geologo, fisiko
eta arkitektoekin hitz egiten»,
eta ondorio horretara heldu
da. «Nire ezagutza maila handia da. Gai honi buruz ezer ez
jakitea izango litzateke onena», dio. AEBen eta Sobietar
Batasunaren arteko gerra espaziala existitu ez zela ere ust e du . « S o b i e t a r B at a s u na
ko n t r o l at z e n z u t e n b e r e k
kontrolatzen zuten ere kapitalismo estatubatuarra», defendatzen du.
Bakoitzak bere ideiak publikoki defendatzeko eskubidea
du, eta, kasu honetan, Povesek
futbola erabiltzen du lurra
laua dela zabaltzeko. Kontuak
kontu, Facebooken 2.000 jarraitzaile ditu jada Flat Earth
FC taldeak eta Twitterren zenbaki hori gainditu dute. Lurra
laua dela babesten dutenen
taldea dira-eta!
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Idoia ZABALETA | FOKU

C IKUSMIRA
MENDIARI ATERIK EZ; HESIA, ORDEA...
Gaztelaniazko esaera batek dioenez, ez dago landari ateak jartzerik. Espainiako Armada eta Defentsa Ministerioa ez
dira atsotitzen zale, antza, eta ez dute aterik jarri, baina mendia hesitu nahi dute, zertarako eta Antsoaingo kuarteleko tiro eremuko segurtasun esparrua zabaltzeko. Kuartela egokitzeko lanetan hasi dira dagoeneko, txiki geratu baitzaie entrenamendu esparrua, nonbait. Eraikin bat ere egiten ari dira, hirietako gerra simulazioak egiteko, periodikoa
leituz ilustratzen direnez, bai baitakite gutxien espero dugunean Afganistanen gerra piztuko dutela. Berriobeitiko
Udaleko zenbait zinegotzi asaldatu egin dira, baina alkateak lasai ematen du, militarrek baimenik eskatu ez badute
ere, bera lanak ikustera joan baitzen, eta badirudi ondo doazela, ez direla teilatutik hasi, alegia. Gainera, esan zioten
Espainiaren defentsarako interesa duten lanak direla. Defentsa Ministerioak dioenez, militarrek nahi dutena egin dezakete Ezkaba mendian, oroimen historikoko gune izendatuta dagoen arren, zergatik eta diktadura garaiko hitzarmen batek hala xedatzen duelako. Ezkaban aspalditik nahi izan dutena egin dutelako.

Xabier Izaga
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Bi Mariak

M

pacabanaren aurrean «Vigoko Samil, politagoa», esaten omen zuen, eta, nik, Arousako estuarioan daudenak ikusita, «gure
herrikoa, garbiagoa», pentsatzen nuen.
Rivasen zutabe bildumarekin Galiziako
“Gida Urdina” neraman eta harrigarria
egiten zitzaidan lekuan lekuko historia
kontatzeko zeinen zorrotzak diren neolitikoa, erromatarrak edo Erdi Aroko egoera
politikoa esplikatzeko orduan eta zeinen
motzak XX. mendearekin. Behin aipatzen
zuen gidak Franco eta “anterior jefe de estado” deitzen zion. Santiagoko Alameda
parkean paseoan doazen bi emakumeren
eskultura pop batekin egin genuen topo.
Googlen begira hasi eta enteratu ginen “Bi
Mariak” anarkista familia bateko ahizpak
zirela eta torturen ondorioz galdu zutela

burua, auzokoen laguntzari esker bizi zirela eta biak elkarrekin paseatzera zihoazenean modu nabarmenegian makillatuta
joan ohi zirela hiriko ikasle unibertsitarioekin flirteatzeko asmoarekin. Dokumental
bat ere bada haien omenez.
Hauek galtzaileen bandokoak ziren, baina antzeko zerbait gertatu zitzaigun iaz
Boloniatik gertu, Reggio Emilian, Sette Fratelli edo Cervi anaien historiarekin. Faxistak bila joan zitzaizkienean nazionalitate
ezberdinetako partisanoak aurkitu zituzten beren etxaldean. Seiak fusilatu zituzten gau berean. Euren bandoak irabazi
zuen. Gaur museo bat dago baserri horretan eta film bat egin zen euren omenez.
Gidetan, hala ere, hitz erdiren bat baizik ez,
Erdi Aroaz orrialdeak dituzten bitartean. •

Joxean Agirre

hutsa

hutsa

anuel Rivasek aspaldiko zutabe
batean kontatzen zuen galiziar
bat turismoa egitera doanean
bi eskuak poltsikoan sartu eta
Txinako Harresiaren aurrean, esate baterako, «ez zegok gaizki, baina ondo egindako
harresia, Lugokoa», esan dezakeela, edo,
Eiffel dorrearen aurrean, «ederki josita dagoela ematen dik, baina dorrea, benetakoa,
Herkulesena, Coruñan».
Rivasen zutabe bilduma bat aldean, Galizian barrena ibili naiz berriki eta obratan
dagoen Santiagoko katedralari begira, nik
ere «botafumeirorik ez duelako, bestela
Gasteizkoa bada hau adina», esaten nuen
nirekiko, edo, Cambadosen, albariñoaren
mekan, mahastiei begira jarri eta «Getariakoak, zainduagoak». Galego turistak Co-

hutsa

Beldurraren kultura
Nekane Zinkunegi
Barandiaran
0hutsa

ihar arratsaldean Hondarribira
joango naiz. Bigarren aldiz, Jaizkibel konpainia parekideari merezi duen harrera ofiziala egiteko ordezkaritzan parte hartuko dut. Iaz
joan nintzen lehenengoz alarde egunera, eta izututa geratu nintzen ikusi nuenarekin. Oso basatia iruditu zitzaidan
alarde parekidearen aurkako “betikoen”
jarrera.
Iazko basakeriaren dimentsioa aintzat
hartuta, zur eta lur geratu naiz, biharko
egunaren bezperetan, zenbaiten ahotik

B

entzun eta beste zenbaiten eskuz idatzita ikusi ditudanekin. Zalaparta horretan, bada talde bat bere burua “Hondarribiko emakumeak” izendatzen duena.
Hark publiko egindako oharrak asaldatu
nau, bereziki, eta erantzuteko baliatu
nahi nituzke lerrook.
Uste dut beste batzuk zaretela hipokritak, eta zuek bezala pentsatzen ez dutenen seme-alabei sartu nahi diezuela
hezurretaraino beldurraren kultura. Askatasunari uko egiten ez diotenak, plastiko beltzen, irainen eta txistu hotsen

artean, Kale Nagusian desfilatzeko prest
dauden Jaizkibel konpainiakoak dira.
Pentsatzen eta hausnartzen aspaldi ikasi zutenak.
Zorionez, ez zituzten beldurrean hezi.
Ikasi zuten zapalkuntzari, mehatxuei
eta zuen –bai, zuenari– indarkeriari aurre egiten. Askeak eta independenteak
izateko urratsa egin dute Jaizkibelera
batuta, badira beren pentsamenduen
eta ekintzen jabe. Eta are garrantzitsuagoa dena: ez dira borroka horretan bakarrik egongo. •

herritarrak

SARE

N

> Everest, turistentzat hurbilago

NAIZ+

Everesteko gailurra zapaltzea
ez da gauza erraza. Gaur egun,
bertako sarrerako atea mendi
artean kokatutako Tenzing-Hillary aireportua da, munduko
arriskutsuenetakoa. Lukla hirian, 2.860 metroko altueran,

abiatzen da astebete inguruko
ibilbidea Everesteko kanpamentu nagusiraino, eta Nepalgo Gobernuak bertarainoko
errepide bat egin nahi du.
2.100 metroko altueran dagoen Khari Kholaraino iristen

da oraingo errepidea, eta Gobernuaren nahia Chaurikharkaraino luzatzea da, Luklatik
hiru bat kilometrora. 2020ko
uztailean amaituta egotea aurreikusten dute. Bi autobus
geltoki izanen dira Khari Kholan, eta bertatik ibilgailu elektrikoak soilik pasatuko dira.
Ohikoa da Tenzing-Hillary
aireportuan hegaldiak atzeratu edo bertan behera geratzea,
eguraldia txarra tarteko. Bertara heltzeko 25 minutuko hegaldiak 180 euroko prezioa
izan ohi du. «Turistek eta Nepalgoek bertakoek bitan pentsatzen dute Everesteko eskualdera bidaiatu aurretik»,
adierazi du Gobernuak.
Era berean, Chaurikharkan
teleferiko bat eraikiko dute,
3.440 metroko altueran dagoen Namche Bazaarera igotzeko. Bertan bizi dira xerpa edo
mendi gidari gehienak.
Gobernuaren hitzetan, iaz
56.303 atzerritar gerturatu ziren eskualdera, eta, errepidearekin, 500.000 izatea dute jomuga. Nepalen gehiegizko
turismoaren aurkako ahotsak
ere hasi dira indar hartzen.

> Donostiako arratoiek ez dituzte siglak bereizten
Donostiako Udalak badu telefono bat herritarrek arratoiak
ikusten dituztenean informa
dezaten, neurri espezifikoak
hartzeko. Iaz 916 abisu egin zituzten, esate baterako 2014koaren bikoitza, orduan 528 izan
baitziren. Uste izatekoa denez,
kaleetan arratoi gehiago ikusten direlako daude jakinarazpen gehiago.

Datu horrek txikikeria dirudi, baina badu nabarmentzekorik. Duela bost urte EH Bilduren legegintzaldiko azken
urtea zen, eta ustez arratoiak
kontrolik gabe ugaldu izana
izan zen oposizioak Juan Karlos Izagirreren taldearen aurka
egiteko baliatutako gaietako
bat. Arratoiek, antza, ez dituzte
alderdien siglak bereizten.
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> Txernobylgo haurrak, Euskal Herritik etxera bueltan
Euskal Herrian uda eman duten 189 haur ukrainarrak joan
den astean itzuli ziren etxera.
Chernobil Elkartearen harrera
programak 1986ko eztandak
kutsatutako inguruan bizi diren adin txikiko horien osasunak hobera egiten laguntzea
du helburu, eta harrera familiei esker funtzionatzen du.
Elkartea 1996an sortu zen,
eta urtebete geroago lehen harrera programa antolatu zuen,

haur horiek zenbait hilabete
inguru osasungarriago batean
eman eta, horretara, beren
osasunak hobera egin zezan.
Aurten, ia 200 adingabe etorri ziren Euskal Herrira uztail
hasieran. Bi hilabeteon balantzea oso ona da eta jarduera
ugari egin dituzte. Programa
hasi zenetik, haurren osasun
egoeraren hobekuntza nabarmena izan dela nabarmendu
dute antolatzaileek.

> «Bostak» sailaren egileari betoa
Sarah Vine zutabegile britainiarrak “The Daily Mail” kazetan jakinarazi duenez, Royal
Mint entitateak, txanponak
eta billeteak egiten dituenak,
50 zentimoko txanponetan
Enyd Blytonen aurpegia agertzea baztertu zuen 2016an.
Horrela, bertan behera utzi
zuen idazle haren heriotzaren
50. urteurrenean egiteko asmo
zuen aintzatespena.
Blyton, XIX. mendearen
amaieran Londresen jaioa,
idazle emankorra izan zen.

Haur eta gazte literaturako
750 obratik gora sinatu zituen,
bai bere ezkondu izenarekin,
bai Mary Pollock ezkongabe
izenarekin. Haren sailik nabarmenena “Bostak” izan zen.
Hala ere, arrazista, xenofoboa eta sexista izatea leporatu
zioten, arraza beltzeko pertsonaiei, atzerritarrei edo neskatilei bere lanetan emandako trataeragatik. Hori dela eta, Royal
Mint entitateak Blyton omentzeari uko egin zion, Sarah Vinek adierazi duenez.

> EHUko eserleku bakarreko auto bat, onenen artean
Formula Student Bizkaia taldearen eserleku bakarreko
ibilgailuak motor elektrikoen
sailkapen orokorreko bederatzigar ren postu a lortu du
Montmeloko (Bartzelona) zirkuituan egin zen lasterketan,
Bilboko Ingeniaritza Eskolak
jakinarazi duenez.
Ingeniaritza Eskolako 54
ikaslek eta lau irakaslek osa-

tzen dute Formula Student
Bizkaia taldea, eta eurek prestatutako autoak EHU ordezkatzen du txapelketetan. Aurtengoa denboraldi bikaina izan
dute, Silverstoneko (Britainia
Handia) eta Montmeloko lasterketetan hamargarren eta
bederatzigarren postuetan
sailkatu baitira hurrenez hurren.

hutsa

Ana Elosegi Serna
Harremanak Hezkuntza Elkarteko kidea

3 BEGIRADA:

osasuna / hiriaren lo(r)aldia / harremanak

Harremanen altxorra

o l a xe b a , u d a ra a r i
zaigu joaten aurtengoan ere oporren deskantsua ziztu bizian
igaro ondoren. Berriro
ere eskola eta ikastoletako ateak ireki, gelak txukundu,
mantalak astindu eta koaderno berriak erosteko ordua etorri da… Boligrafo, hiztegi eta asmo onak pilatzeko ordua. Eskolaz kanpoko jardueren
matrikulak egiteko garaia ere bada.
Ordutegien krokisa egin eta ai zernolako buruhausteak denak ondo
ondo koadratu dezan! Futbola, yoga,
surfa, tenisa, ingelesa, esku pilota,
euskal dantzak... denetik dugu gurean, hango zirku eskola, hemengo eskalada eta psikomotrizitate saioa.
Txikitan izugarri maite nuen garai
hau. Eta egia esango dizuet, orain ere
maite dut, nire lana oso neketsua
izan eta indarrik gabe gelditu arren.
Horregatik, berriz ere ilusioz ekingo
diot irailari.

H

Oroitzen dut txikitan zenbat gustatzen zitzaidan herriko liburu
dendako usaina, koadernoak erostera joatea, boligrafoak aukeratzea… Dena txukun-txukun motxilan antolatu eta eskolara! Ni gustura
joaten nintzen eskolara, pixka bat
frikia dirudi, baina halaxe zen. Bertako lagunekin berriro elkartu eta jolastea... Egia esan, pentsatzen jarrita,
uste dut txikitan baino geroxeago
hasi nintzela gustua hartzen, Lehen
Hezkuntzako 6. mailan edo. Neskak
eta mutilak denak elkarrekin, gelako
algarak eta konfidentziak…
Eta egunotan hori datorkit burura,
zein kuriosoa den bizitza, eskolako
lagunek zenbat ematen diguten txikitan eta nerabezaroan, baina gero
bizitzako epe luze batean nola desa-

gertzen diren, agian gero berriro
bueltatzeko. Berdina gertatzen da
kuadrillako lagunekin ere.
Zorte handia eduki dut nire bizitzan, lagun oso onak izateko esperientzia izan dudalako. Oraindik ere
garai hartako lagunak mantentzen
ditut. Badaude lagun batzuk etapa
jakin batzuetan gure bidean tokatzen direnak eta gero alde egiten dutenak. Naiz eta oso gaizki pasatu une
horietan, orain uste dut horrelaxe
behar duela, bizitzak aurrera egiten
duelako eta harreman batzuei joaten
utzi behar zaielako min egiten digutenean!
Orokorrean, bizitzako aldi ezberdinetan, pertsona zoragarriekin topatzeko aukera izan dut eskolan,
unibertsitatean, lanean, seme-alaben hazieran… Eta orain seme alabak jada hasten ari direnez, berriz

Ekin diezaiogun ilusioz ikasturte berriari!

ere garai hartako pertsona batzuekin
topatzeko gogoa sartzen ari zait, ilusioa beraien bizitzaren berri izateko,
beraiekin nuen feeling hura berriz
ere sentitu eta goxatzeko: gelako lagun minak, txikitako kuadrillako lagunak, pisuko lagun maiteak…
Nik neuk horrela bizi izan nuelako
ez zait horren txarra iruditzen seme-alabak ikastolan hastea, ezta
ni lanean hastea ere, bertan baititut egun nire bizitzako pertsonarik esanguratsuenak. Nire bizitzako etapa honetan tokatu zaizkidan
pertsona zoragarriak dira, denon artean lantalde ederra sortu dugu eta,
aurten ere, ilusioz eta ideia berriekin gogotsu gaude ikasturte hasiera
indarberrituta hasteko. Baita grinaz
ere datozen lagunak bidelagun bilaka daitezen! Ekin diezaiogun ba ilusioz ikasturte berriari! •

Aritz LOIOLA | FOKU
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Juantxo EGAÑA

MUNOA FUNTSA. KUTXATEKA

ITSASOKO POZAK ETA EZBEHARRAK
Luis Carril, Donostiako kontsulatuaren dorretxean jaioa baitzen, ezagunagoa zen Torrekua goitizenez. 1889an eta 1890ean Kontxako Bandera irabazi zuen
traineru donostiarreko patroia izan zen. Hala ere, haren garaipenik ezagunena 1890eko abenduaren 2an jokatutako estropadan Ondarroa mendean hartu zuenekoa izan zen. Lehia hartarako Donostiako eta Ondarroako arrantzale batzordeak osatu zituzten; besteak beste, estropada hamalau arraunlariko arrantzatraineruetan egitea adostu zuten, baita 10 milia egingo zituztela ere, Lekeition hasi eta Getarian bukatuta. Bi traineruen arteko apustu bat ere egin zuten,
25.000 pezetakoa. Donostiakoak minutu bat eta 28 segundoren aldea atera zion Ondarroakoari. Azken horren patroia Ambrosio Bedialauneta zen. Probatik
egun batzuetara egindako argazkian Donostiako trainerua ageri da, “invencibles” idazkuna duen egurrezko plaka bat duela. 1892ko urriaren 20an “La Unión
Vascongada” egunkariak Luis Carril Donostiako traineruko patroiaren eta zortzi arrantzaleren heriotzaren berri eman zuen lehen orrialdean. Haien ontzia, “Elcano”, olatu-kolpe batek irauli zuen. Carrilekin batera Jose Maria Taberna, Luciano San Sebastian, Jose Beobide, Mariano Blanco, Jose Miguel Egaña, Francisco Jauregui, Jose Joaquin Landa eta Manuel Uribe hil ziren. Hildako arrantzale haietako batzuk Carrilekin izan ziren haren traineruak Ondarroakoa garaitu zuenean.

